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TELEORMAN

în județele Olt, Timiș, Gorj și Bacău
s-a încheiat semănatul culturilor de primăvară

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUIn telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar mulate de secretarul general al general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oameni ai muncii din agricultură raportează încheierea semănatului culturilor de primăvară pe toate suprafețele prevăzute și a altor lucrări de sezon.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit marți, 11 aprilie, pe Raul M. Gonzalez Arquati, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de am basador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Argentina in țara noastră. (Continuare in pagina a V-s)
Ambasadorul Thailandei

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditareTovarășul Nicolae ■ Ceaușescu.. președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe Prap- hot Narinthrangura Na Ayuthaya, care și-a prezentat scrisorile de a- creditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar el Thailandei in România. (Continuare în pagina a V-a)
Vicepreședintele Organizației

Oamenii de Afaceri Americani pentru Comerț Internațional ii

Producție fizică 
peste prevederiPrintr-o mai bună organizare a activității, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, folosirea cu randament sporit a mașinilor și utilajelor din dotare și valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, colectivele din tot mai multe unități economice industriale din județul Teleorman obțin importante depășiri la producția fizică. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, s-au realizat, peste prevederi, 6,7 milioana metri cubi gaze de sondă, mașini și utilaje agricole in valoare de aproape 3 milioane lei, 91 000 rulmenți, cubi prefabricate mijloace de automatizări trotehnice, mobilier din confecții, încălțăminte și alte produse destinate atît beneficiarilor din țară, cît și partenerilor externi. Față de aceeași perioadă a anului trecut, pe ansamblul industriei județului ș-a obținut o producție-marfă mai mare cu 260.5 milioane lei. La panoul de onoare al Întrecerii socialiste in cinstea zilei de 1 Mai iși înscriu numele colectivele de la întreprinderea de RUimen'ți, întreprinderea Mecanică Islaz și Fabrica de Prefabricate din Beton, întreprinderea Mecanică pentru Agricultură și întreprinderea Mecanică de Material Rulant din Roșiori de Vede. (Stan Ștefan).

122 din metri beton, elec- lemn.

în telegrama Comitetului județean Olt al P.C.R. se arată : Lucrătorii ogoarelor din județul Olt vă raportează, mult iubite și stimate tovarășe secretar general; că ■ au încheiat semănatul culturilor de primăvară pe toate suprafețele prevăzute.Mobilizați de vibrantele dumneavoastră chemări, de orientările și indicațiile dumneavoastră, am' acționat cu responsabilitate organizindu-ne mai bine munca, in zi lumină, și executind lucrări de bună calitate, am asigurat densitatea plantelor incă de la semănat. . .în aceste zile, toti locuitorii satelor. sub impulsul mobilizator al măsurilor luate la propunerea dumneavoastră litic Executiv al C.C. privind produse tribuirea nularea agricole contractate tul anului 1981. centuală în raport de greutățile fiecărei unități agricole și re- eșalonarea plătii celorlalte credite. acționează la semănatul orezului, la plantatul legumelor de vară-toamnă. la întreținerea și irigarea culturilor, la strinsul furajelor și realizarea programelor din zootehnie.în continuare, în telegramă se exprimă . calde mulțumiri pentru grija deosebită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o manifestă . ■față de țărănime, de satul românesc, de dezvoltarea și modernizarea tuturor localităților patriei.în încheiere se subliniază angajamentul de a acționa cu responsabilitate pentru înregistrarea unor inalte niveluri de producție și de eficiență,’ 'ih “așa” fel inciT'fiecare' unitate agricolă din județul Olt să-și încheie activitatea productivă cu beneficii, in interesul cietății. al fiecărei unități și fiecărui lucrător al ogoarelor.
★în telegrama Comitetului județean Timiș al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din agricul-

luate la de Comitetul Po- al P.C.R., cantităților de pentru re- precum și a- cooperativelor pină la sfîrși- reducerea pro-
creșterea prevăzute în natură, datoriilor

so-al

tura județului, acționînd Cu răspundere comunistă, organizindu-și mai bine activitatea, foldsind mai eficient puternicul potential material și uman de care dispun, încheiat semănatul culturilor primăvară în ogor propriu pe- treâga suprafață planificată.Vă raportăm, totodată. — arată în telegramă — că am trecut la întreținerea culturilor,, in multe zone ale județului executîndu-se din plin prima prașilă manuală la sfecla de zahăr și floarea-soarelui. In acest sens, puternic stimulați de noile prevederi de creștere a retribuțiilor in natură, in cadrul acordului global, adoptate la pro- . punerea dumneavoastră, locuitorii satelor din județul Timiș au preluat spre întreținere, pe bază de contracte-angajament, întreaga su- . prafață cultivată cu prăsitoare. Acționăm, de asemenea, cu toate forțele la executarea lucrărilor din legumicultura, precum și la strîn- gerea și depozitarea furajelor.Raportindu-vă aceste realizări, vă asigurăm că toate gîndurile și '■ sentimentele oamenilor muncii din agricultura județului Timiș, asemenea întregului nostru popor, se îndreaptă cu dragoste fierbinte, aleasă gratitudine $i profundă recunoștință către dumneavoastră. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. mulțumin- du-vă. din adincul inimii, pentru tot ceea ce faceți, pentru binele și fericirea națiunii noastre.
★In telegrama Comitetului județean Gorj al P.C.R.. după ce se raportează încheierea lucrărilor din campania agricolă de primăvară. se subliniază Hotăriți să obțină în acest an recolte cit mai bune, oamenii muncii de pe ogoarele județului au acționat pentru folosirea judicioasă a forțelor tehnice și umane de care dispun, pentru organizarea superioară a muncii și valorificarea timpului de lucru, in vederea încadrării în ritmurile și vitezele stabilite. ' a efectuării, 'unor lucrări de înalță calitate. înfăptuind neabătut sarcinile. orientările și cerințele for-

au de în-■se

partidului — se evidențiază in telegramă — importante forțe sint mobilizate in prezent pentru desfășurarea corespunzătoare a celorlalte lucrări de sezon, pentru obținerea de rezultate cit mai bune în zootehnie.Vă incredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organele și Organizațiile de partid, specialiștii, mecanizatorii, cooperatorii, toți lucrătorii ogoarelor din Gorj nu-și vor precupeți eforturile pentru a înfăptui neabătut prețioasele indicații date de dumneavoastră spre a obține in acest an cele' mai mari producții agricole, intimpinind in acest fel cu succese remarcabile cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.*în telegrama Comitetului județean Bacău al P.C.R. se menționează că oamenii muncii din agricultura județului Bacău, acțiomnd “ in spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului, au reușit să incheie semănatul porumbului in ogor propriu și al celorlalte culturi de primăvară in perioada stabilită. că toate lucrările au fost executate la un nivel calitativ superior, ceea ce asigură premisele unei producții bune atît la porumb, cit și la celelalte culturi.In prezent, eforturile sint concentrate la irigarea culturilor, plantarea legumelor in cimp. asigurarea bazei furajere necesare pentru sectorul zootehnic. întreținerea Culturilor și pregătirea campaniei de recoltare a' păioaselor.Acum, 'cind intimpinăm a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului, vă asigurăm, mult stimate, tovarășe sepretar general. că pentru noi nu este bucurie mal mare decit. de a răspunde vibrantelor dumneavoastră chemări ' ca in acest ari să obținem dele mai mari producții agricole. Ne angajăm să facem totul cu înaltă responsabilitate comunistă pentru a ne aduce o contribuție tot mai mare la bunăstarea națiunii și inflorirea patriei noastre socialiste.

■ Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după-amiază, pe Robert Robertson, vicepreședinte al firmei „Occidental International", vicepreședinte al Organizației „Oamenii de Afaceri Americani pentru Comerț Internațional". (A.B.I.T.), aflat in țara noastră in . fruntea, unui grup de oameni de afaceri din S.U.A.

Oaspetele a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a discuta o serie de1 probleme importante ale colaborării dintre întreprinderile românești și firmele și companiile americane.în cursul primirii au fost examinate principalele aspecte ale conlucrării româno-americane pe plan

economic, relevîndu-se posibilitățile largi care există în direcția sporirii volumului șt diversificării schimburilor comerciale, dezvoltării cooperării economice.La primire a participatAndrei, viceprim-ministru al nului.A fost prezent Roger Kirk, sadorul S.U.A. la București.
Ștefan guver-amba-

Imogine din centrul municipiului Rimnicu Vilcea Foto : E. Dichiseanu

CREȘTEREA ACCELERATĂ A PRODUCTIVITĂȚII ÎN ZIARUL DE AZI

necesitate vitală a progresului economico-socialConsfătuirea de lucru pe probleme economice de lă C.C. al P.C.R.. organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. a declanșat noi impulsuri in mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru valorificarea deplină a potențialului productiv al economiei, pentru îndeplinirea exemplară' a programelor de dezvoltare economico-șocială a țării, in lumina sarcinilor stabilite de Congresul al Xlîl-lea și Conferința Națională ale partidului.Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. rostită cu acest prilej, s-a impus ca un autentic program de muncă pentru intregul partid și popor, cuprinzind orientări de mare valoare principială, apte sq genereze noi energii creatoare, să stimuleze inițiative, să confere o si mai accentuată rodnicie programelor de perfecționare a organizării dernizare a producției.Secretarul general al partidului a apreciat că, în momentul una din problemele centrale care trebuie să se afle in. atentia
si mo-actual,... .... -------------------- ------ . __ —_ ....____ __ tuturorcolectivelor de oameni ai muncii din economie o constituie organizarea științifică a muncii și modernizarea producției. In lumina acestei idei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că „pentru a îndeplini in cele mai bune condiții programele și planurile de dezvoltare pe acest an, pe anul viitor și in perspectivă, trebuie să trecem cu toată fermitatea și hotărirea la înfăptuirea programelor de organizare științifică și modernizarea producției, pe baza celor mai. noi cuceriri ale științei și tehnicii. Nu există — repet — problemă mai importantă pentru economia romanească in momentul de față decit aceasta ! Și trebuie să ne concentrăm toată atenția și preocuparea pentru că aceasta rezolvă și problemele de calitate, de nivel tehnic, de cheltuieli materiale și consumuri energetice, de productivitate a muncii, deci ale progresului general in toate domeniile economiei noastre".Din perspectiva acestei cerințe cardinale au fost desfășurate investigațiile pe care le redăm in corespondentele care urmează.

La Combinatul de Prelucrare a Lemnului Rimnicu Vîlcea

TEHNOLOGII
REZULTATE

SUPERIOARE
PE MĂSURĂîntre obiectivele prioritare ce stau la baza programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției stabilit de către consiliul oamenilor muncii din cadrul Combinatului de Prelucrare a Lemnului din Rimnicu Vîlcea un loc aparte îl ocupă măsurile care vizează sporirea tot mai accentuată a productivității muncii. Dacă in 1986. de exemplu, acest indicator a înregistrat o creștere de numai 4,6 la sută, in anul următor productivitatea muncii a sporit cu 12,8 la sută. O evoluție ascendentă cunoaște productivitatea muncii și in acest an. fiind mai mare cu 6,6 la sută fată de anul trecut, cind. se cer făcute și aceste precizări, realizările au fost superioare prevederilor de plan cu aproape 10 000 lei pe fiecare om al muncii și cind exportul, in totalul producției de mobilă, a fost de peste două ori mai mare decit in primul an al actualului cincinal. Factorul care a determinat aceste rezultate l-a constituit aplicarea riguroasă a unui bogat pachet de măsuri prevăzute in programul de modernizare a producției, pe baza cărora se estimează sporirea in pro-

porțiile amintite. în acest an. a pro- . ductivității muncii.înainte de a intra în detaliile măsurilor deja aplicate ori in curs de materializare, se cuvin citeva cuvinte și despre sistemul practicat in combinatul din Rimnicu Vilcea pentru identificarea posibilităților de creștere a productivității muncii. Atît la nivelul unității, cit și la cel al fiecărei secții sau atelier au fost constituite comisii speciale, acestea a- vind sarcina expresă de a sesiza' locurile de muncă, tehnologiile șl operațiile unde se poate interveni și,' de la caz la caz, de a propune soluțiile necesare pentru sporirea productivității. Dispunind de această „zestre". specialiștii din compartimentele de concepție și proiectare au asigurate operativ elementele necesare elaborării documentațiilor tehnice si de execuție pe care le-au supus apoi analizei in comisia tehnico- economică. în scopul stabilirii oportunității si eficientei, precum si â modalităților de finanțare și asigurare a' bâzei tehnico-materiale. Nu este de asemenea scăpată din vedere nici specializarea personalului muncitor care urmează să preia și

să utilizeze noile tehnologii șl mijloace mecanice.— Acest sistem organizatoric .— precizează tovarășul Ion Nicolaeșcu. secretarul comitetului de partid — înlătură orice posibilitate de risipire a forțelor de gîndlre și acțiune tehnică și ne permite să cunoaștem în orice moment problemele ce’ se cer soluționate, stadiul de realizare a măsurilor de modernizare.' cadrele implicate în acest proces, garanțiile ce Ie avem pentru atingerea indicilor de eficientă.Din totalul celor 42 măsuri cuprinse în programul de modernizare a producției pe anii 1988 și 1989 a- proape o treime vizează creșterea productivității muncii, ele avind' ca obiective sporirea productiei-marfă cu 30.6 milioane lei in condițiile creșterii productivității la fiecare loc de muncă. între acțiunile de anvergură pe această linie se înscrie de exemplu modernizarea procesului de producție din sectorul de finisare a elementelor mulate din furnire pentru mobilier, pe baza căreia s-a realizat mecanizarea întregului proces tehnologic, inlăiurin- du-se operațiile manuale dâ transport interfazic și ’ reducipdu-se timpul de uscare și reintroducere pe flux in sistem conveier a unor Serii mari de repere. Rezultatul ? Producția-marfâ programată pentru sectorul amintit va creste in acest an cu 16 milioane lei. . > 'Reproiectarea produselor aflate în fabricația de serie și realizarea unor noi tipuri de mobilier cu soluții constructive îmbunătățite reprezintă, după cum ne spune ing. Vașile Dan, șeful atelierului proiectare.'. 6 altă cale importantă de creștere a nivelului tehnic si calitativ ‘al produselor și, implicit, a productivității muncii.— încă din primul trimestru al anului — precizează interlocutorul — un colectiv de specialiști a conceout și realizat prototipurile' a trei garnituri de mobilier care urmează să fie prezentate in această lună la expoziția organizată de Centrala Industrială de Prelucrare' a Lemnului București. Evident, înnoirea producției de mobilă pornește de la rațiuni legate de sporirea calității și competitivității acesteia pe piața externă, dar in cazul de față s-a urmărit în egală măsură și creșterea productivității muncii pe seama extinderii tipizării elementelor componente cu toate efectele favorabile ce decurg din acest, sistem de Orgar nizare a fabricației.Concluziile la care a ajuns colectivul de specialiști care se ocupă efectiv de rezolvarea acestei probleme demonstrează că noua capacitate va fi în măsură să asigure nece-

• Stilul și metodele de 
muncă ale organelor 
și organizațiilor de 
partid — într-un proces 
continuu de perfec
ționare : > Faptele, mă
sura calității răspunde
rii activului de partid

i

• Pretutindeni, in aceste 
zile, mobilizarea tu
turor forțelor pentru e- 
xecutarea exemplară a 
■lucrărilor agricole. (Re
latări din județele Me
hedinți, lași ți Mureș)

I

(Continuare in pag. a V-a)

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
SI STRATEGIA DEZVOLTĂRII ->Noul a devenit în zilele noastre una dintre cele mai utilizate noțiuni. Toate popoarele și forțele politice se orientează tot mai. insistent spre nou. incercind să găsească astfel rezolvări pertinente la problemele interne și internaționale. Varietatea interpre.- târilor noului si a soluțiilor legate de promovarea iui au generat în prezent. in lumea contemporană, o confruntare de idei latentă sau manifestă, deosebit de vie. avind extensiuni și adincimi fără precedent in istorie.La Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român s-a înfăptuit o schimbare calitativă și in domeniul teoriei revoluționare. Ea a urmărit, printre altele, cunoașterea si înțelegerea marilor transformări petrecute în societatea de azi. indispensabile stabilirii obiectivelor și,elaborării politicii curente și de perspectivă a partidului nostru. Concomitent, s-a subliniat cerința studierii marilor schimbări in raportul de forțe, in relațiile dintre clase sî popoare în întreaga lume, a uriașei dezvoltări a științei, a tehnicii, a lărgirii orizontului de cunoștințe eenerale în toate domeniile, ca o îndatorire fundamentală a fiecărui partid comunist, a elaborării unei poliției juste, realiste, viabile. Analiza documentelor partidului nostru, cu deosebire a Tezelor din aprilie si a Expunerii la plenara din 28 noiembrie 1988 dezvăluie faptul incontestabil că partidul nostru a urmărit constant și cu responsabilitate aceste îndatoriri. oferind un răspuns științific problemelor esențiale ale construcției socialiste, ale lumii contemporane. Esența lui constă in aceea că noul. în toată complexitatea conținutului său. a fost legat organic de marile prefaceri ce. urmau să aibă loc în societatea noastră, de transformările radicale din economie, știință, viața socială. Noul a fost învestit cu atributul ontologic de a fi

primum agens in săvîrsirea acestor transformări adinei. Este un mod de a privi lucrurile opus oricăror de- terminisme simplificatoare și practicii paradoxale de a te confrunta cu noul dezertind in tabăra . vechiului. ‘Acest răspuns are două laturi fundamentale. Prima se referă la tipurile de societăți ce constituie lumea contemporană si la perspectivele societății omenești. A doua vizează metodele trecerii la socialism, procesul construcției socialiste.în lume. în prezent, există o mare diversitate de societăți, deosebite între ele in funcție de orinduirea socială, nivelul de dezvoltare, măsura in care asigură oamenilor condițiile de muncă și viață etc. Recunoașterea acestui adevăr este indispensabilă înțelegerii adecvate a complexității relațiilor dintre țările, statele, clasele, partidele și grupările politice', culturale etc. existente în lume, â contradicțiilor ce brăzdează si schimbă permanent raporturile de forțe din viața mondială. Caracterizarea respectivă a pus capăt imaginii dogmatice asupra lumii ca fiind impărțită in două ..lagăre". Ea a creat premisele stabilirii de către statul nostru a unei politici externe proprii, de pace si colaborare, de participare activă la solutionarea marilor probleme ale vieții internaționale. Totodată, a făcut posibilă dezvoltarea relațiilor Partidului Comunist Român cu toate partidele, comuniste și muncitorești, cu forțele progresiste, democratice de pretutindeni, in lupta pentru progres si pace. ' pentru o lume mai dreaptă si mai' bună. Din multitudinea problemelor referitoare la aspectul avut în vedere subliniem aprecierea nuanțată și realistă asupra societății capitaliste. Această societate a avut un rol important in dezvoltarea civilizației și încă mai dispune de resurse și forte în această direcție. Spiritul revoluționar ne obligă insă să recu-

noaștem că această societate se dovedește incapabilă să soluționeze problemele fundamentale ale oamenilor. ale popoarelor, ale păcii. Un • grup de tari legate de această orin- duire „a,u devenii. — asa cum. sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — tot mai bogate.. ceea ce determină ascuțirea contradicțiilor dintre țările bogate si sărace, care devine astfel cea mai puternică contradicție fundamentală a lumii contemporane". Documentele P.C.R. susțin că noua orinduire si-a „demonstrat forța, vitalitatea sa. cu toate lipsurile si greutățile care au avut loc in diferite țări", faptul că „socialismul a soluționat — și poate soluționa — intr-un mod nou. mai bine, problemele vi- .tale. de muncă si viată ale maselor populare, ale popoarelor, ale asigurării păcii in lume". Logic, se impune o concluzie revoluționară, de principiu, căreia partidul nostru îi este deplin credincios : „trecerea omenirii spre socialism, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. reprezintă singura cale pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane, pentru progresul social, pentru bunăstarea popoarelor, pentru o politică de pace, de colaborare egală între toate națiunile lumii".A doua latură a răspunsului se re- . feră la societatea socialistă, confruntată cu probleme noi care nu-si află răspuns in nici o lucrare a lui Marx și Engelș. Dintre acestea se reliefează prin importanta lor problema valorii experiențelor dobindite in trecerea la. socialism si în construcția socialismului, cit și aceea a cunoașterii noului dezvăluit de stadiul actual de dezvoltare a lumii contemporane Si a interpretării lui. Bineînțeles, rezolvarea tuturor acestor probleme are un caracter aplicativ deosebit, urmărind elaborarea unei politici
(Continuare in pag. a IV-a)

EXPRESIE A ECHITĂȚII SOCIALISTE

La muncă egală, retribuție egalăEste o realitate indiscutabilă că in România socialistă fiecare cetățean ■are, potrivit Constituției, dreptul și îndatorirea de a desfășura o muncă -utilă. Societatea noastră garantează fiecărui cetățean posibilitatea de a munci potrivit aptitudinilor și pregătirii pe care le are. Pentru toți membrii societății noastre, munca este' o îndatorire de onoare, o obligație și reprezintă criteriul fundamental de apreciere a contribuției fiecăruia la progresul societății, o necesitate pentru afirmarea și dezvoltarea personalității umane.în expunerea prezentată la marele forum al democrației muncitorești revoluționare de la sfîrșitul lunii noiembrie anul trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, in acest sens, faptul că : „Și în viitor vom acorda o atenție permanentă asigurării locurilor de muncă pentru toți cetățenii valizi și încadrarea întregului tineret in muncă. Societatea noastră socialistă este o societate a muncii libere și are obligația să asigure muncă pentru toți cetățenii. In orice condiții de perfecționare și modernizare a producției, de creștere a productivității muncii, asigurarea locurilor de muncă pentru toți cetățenii constituie obligația fundamentală a societății noastre socialiste".In desfășurarea amplului proces de perfecționare a conducerii și organizării vieții economico-sociale, dedânșat după Congresul al IX-lea,

partidul nostru a acprdat o. atenție deosebită problemei repartiției după muncă, latura esențială a relațiilor de producție. S-a avut în vedere a- plicarea principiului cointeresării materiale într-o concepție unitară, intr-un cadru juridic adecvat, consfințit de sisjemul de acte normative
duirii socialiste, un factor de importanță deosebită pentru înfăptuirea deplinei egalități în drepturi.Sistemul nostru de retribuire, arăta secretarul general al partidului, asigură aplicarea fermă a principiului „la muncă egală, retribuție egală", cit și a principiului „nici

pe baza cărora se măsoară activitatea depusă și se asigură narea veniturilor.Prin actualul sistem de a muncii se realizează : armonioasă a intereselor ale fiecăruia cu interesele societăți, realizează in raport direct cu contribuția concretă pe care fiecare om al muncii o aduce la activitatea e- conomică și social-culturală. Sistemul de retribuire in vigoare asigură deplina egalitate in ce privește retribuția, indiferent de naționalitate, de sex său de virstă. în raport eu domeniul in caie lucrează, de gradul pregătirii pe care o are fiecare om al muncii, aceasta reprezentînd una din marile realizări ale orin-

dimensio-retribuire îmbinarea personale întregii Obținerea veniturilor se
muncă fără pîine, nici pîine fără muncă".Baza obiectivă pentru realizarea practică a echității in relațiile dintre oameni o constituie existența proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, desființarea exploatării omului de către om și situarea cetățenilor țării în același raport față de mijloacele de producție. Socialismul a pus, astfel, pe membrii societății în mod obiectiv într-o poziție de adevărată egalitate ; ei sînt atît proprietari ai mijloacelor de producție, producători ai bunurilor materiale și spirituale, cît și beneficiari ai activității din toate domeniile.Avînd ca premisă obligativitatea tuturor celor apți de a efectua o

muncă utilă, repartiția după muncă asigură o legătură directă intre venituri și aportul in muncă, acordind , astfel posibilități și șanse egale de afirmare tuturor membrilor societății. Aprecierea poziției fiecărui membru a! societății după munca depusă și însușirea din fondul de consum care i se cuvine fiecăruia după un principiu unic constituie laturi importante ale egalității socialiste.Corelația dintre cointeresarea materială și echitatea socialistă are un caracter deosebit de complex, faDt determinat de multipli factori. în primul rind. deși exploatarea omului de către om a fost înlăturată pentru totdeauna. continuă să se manifeste și în etapa actuală o serie de deosebiri esențiale intre munca fizică și cea intelectuală, între diferitele meserii și profesii. în funcție de caracteristicile tehnologice și organizatorice ale proceselor de producție, de conținutul și corn- t plexitatea muncii. Prin promovarea largă și susținută a progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale, aceste deosebiri au înregistrat o tendință de permanentă reducere ; in al doilea rind, datorită existenței și intercondiționăril unor activități cu grade diferite de înzestrare tehnică — apreciată din punct de vedere cantitativ și calitativ — apar anumite deosebiri între(Continuare in pag. a 11-a)
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DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

FAPTELE, MĂSURA CALITĂȚII 
RĂSPUNDERII ACTIVULUI DE PARTID
Investigația noastră este prefațată de o scurtă convorbire. Răspunzînd întrebărilor puse, primul-secretar al Comitetului Municipal de Partid Tirgoviște, Ion Nicolae, argumentează :— Activul de partid ? Rolul său e decisiv din cel puțin două puncte de vedere. Primul : în condițiile dezvoltării, noastre complexe, a- sigură unirea eforturilor și, practic, înfăptuirea rolului conducător al organizațiilor de partid. Al doilea : determină pătrunderea în profunzime a metodelor și. spiritului muncii de partid, schimbarea revoluționară a concepțiilor și modalităților de acțiune. Sper că realitățile Tirgoviștei sînt edificatoare din ambele puncte de vedere.CE INDICĂ UN „BAROMETRU" SENSIBIL AL EFICIENȚEI? Combinatul de Oteluri Speciale conferă Tirgoviștei emblema de mare centru metalurgic al țării și, totodată, o conectează la ritmul specific al ramurilor și tehnologiilor „de vîrf". Fiind vorba de „oțeluri speciale", colectivul de siderurgiști de aici trebuie să facă față necontenit cerințelor de maximă însemnătate ale economiei noastre naționale.— Răspundem „prezent" acestor solicitări în primul rînd bizuindu-ne pe sprijinul puternicului nostru activ, ne relatează Constantin Olaru, secretarul comitetului de partid de la combinat. Puternic nu numai nu- mericeste — circa 400 de tovarăși, ci și prin capacitatea sa de acțiune datorată competenței în pregătire și spiritului revoluționar în e- fort, în soluționarea tuturor „pro- blemelor-cheie" ale producției de oțeluri speciale.In ambianta șarjelor fierbinți, a- flăm cum a fost abordată una din aceste „probleme-cheie", și anume coeficientul de scoatere la metal. A- cest adevărat „barometru" al eficientei activității din metalurgie a marcat în tot cursul anului un nivel scăzut. Scăzut față de plan, scăzut față de posibilități.Criticile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la adresa „realizărilor nesatisfăcâtoare din metalurgie", sarcina expresă de a se „înfăptui prevederile privind scoaterea la metal" au preocupat stăruitor comitetul de partid și cele 62 organizații de bază, determinînd e- valuarea analitică a muncii, măsuri pentru mai buna organizare a producției, introducerea unor tehnologii noi. La analizele efectuate, la descoperirea și promovarea soluțiilor care să schimbe radical stările de lucruri, o contribuție deosebită a adus activul de partid. Comuniști precum ing. Ion Chise, Gheorghe Serebrian, Petre Partenie și mulți alții ca ei au fost .promotorii unor

Mîndria de mamă— Nu vreți să știți ce au devenit fetițele de care ați scris cu ani în urmă ? sună în receptor vocea caldă a Ilincăi Csunderlik. directoarea Casei de copii școlari nr. 1 din București.întrebarea a deschis poarta memoriei. Intr-adevăr, mai de mult, ziarul nostru a publicat o anchetă in care era vorba de copil. în cazul nostru fete între 6 și 14 ani, încredințați din diferite motive a- cestei instituții de ocrotire a copilului. Arătam, atunci, că statul nostru, în marea sa dragoste și grijă pentru tînăra generație, asigură acestor copii condiții de creștere și educare dintre cele mai bune ; oameni devotați cu totul nobilei misiuni de educator se ocupă cu dragoste si pricepere de formarea acestor copii pentru muncă și viață.Deci iată-ne, din nou, în biroul directoarei. Are in sertar o sumedenie de scrisori și felicitări primite de la fetele el, fotografii infățișînd mirese tinere și frumoase. Ne vorbește cu drag despre fiecare dintre cele care _ și-au luat zborul spre viață de aici, se laiudă, ca o adevărată mamă, cu fetele ei, cu reușitele lor în viață, în profesie, în familie, ba chiar și eu copiii pe care acestea îi au. Știe unde lucrează fiecare, unde locuiește. A fost martora nelipsită, invitată de onoare la e- venimentele oe le-au marcat existența de la plecarea de sub aripa ei — căsătoria, sărbătorireavenirii pe lume a unui copil. A fost umărul pe care ele au plîns cînd s-au izbit de greutățile vieții, mina întinsă în clipele de impas, depășind cu mult granițele obligațiilor pe care funcția i le impunea.— Știți cum am cunoscut-o pe mama ? (evident este vorba de directoare), ne întreabă Ioana Constantin, astăzi metrolog la controlul de calitate al întreprinderii bucureștene „Steaua roșie". Aveam 11 ani cînd părinții mă abandonaseră. Ce să fac ? Unde să mă duc? O săptămînă am dormit în clasă și m-am hrănit cu ce îmi aduceau colegii. Pînă într-o zi. cind diriginta a observat starea jalnică in care mă aflam și m-a ajutat să merg la consiliul popular al sectorului. Acolo am avut noroc. Comisia de tutelă se afla tocmai in ședință. Am intrat in acea încăpere unde am dat tot peste oameni buni. Unul mi-a spus blind : „Așteaptă puțin pe banca de afară, că o să vină cineva să te ia !“ Și a venit mama. Mi-a despletit părul, m-a * mingiiat. și mi-a spus simplu : „Ioana, de astăzi înainte eu sînt mama ta. Hai acasă !“ Și a fost de atunci — și este si acum — mama mea. Unica. Eram o fetiță speriată $1 am devenit un om stăpin pe sine. Am urmat cursurile liceului de metrologie, mi-am croit un drum în meserie. Cînd tînărul pe care-1 Iubeam mi-a cerut mîna, nu am «pus „da" pînă cînd nu i l-am pre- l zentat mamei. A plîns de emoție,

cutezătoare inovații tehnice care îngemănează producția cu cele mai noi cuceriri ale științei. Zilele și nopțile de efort n-au rămas fără rezultate. „Barometrul" eficienței a început să urce de la șarjă la șarjă.Și încă un fapt, semnificativ nu numai ca măsură organizatorică, ci și ca schimbare de mentalități, de metode de muncă : ca urmare ă unei inițiative „lansate" în plenara comitetului de partid cu activul, cei 280 de specialiști de la centrul de cercetare al combinatului au trecut recent la lucrul în trei schimburi, direct în secțiile de producție. Aceasta Înseamnă legarea strînsă a muncii de concepție de activitatea practică și

în municipiul Tirgoviște

asigurarea unei asistențe calificate în elaborarea noilor tipuri de oțeluri speciale.ÎN CE FEL AU FOST DEPĂȘITE „BARIERELE INCOMPETENTEI" ? Trebuie să spunem de la bun început că întreprinderea de Strunguri se situează printre unitățile fruntașe pe municipiu și pe întregul județ, cu realizări notabile în 1988 și în primul trimestru din acest an. Dar tot de la bun început trebuie să arătăm că acest „statut" demn de toată lauda a fost dobîndit prin serioase eforturi, printr-o luptă neîmpăcată cu automulțumirea, printr-o veghe necurmată pentru lichidarea „din fașă" a stărilor de lucruri negative. Unul dintre exemplele asupra căruia stăruie maistrul Ilie Teodorescu, secretarul comitetului de partid, ni se pare relevant. De ce ? Deoarece pune în evidență „cauzele ascunse" âle unor neajunsuri și rămâneri în urmă, cauze peste care de multe ori se mai trece cu vederea.Nu-i îndepărtată vremea cînd la Secția mecanică grea au început să apară primele semnale îngrijorătoare : un procent nepermis de mare de rebuturi. Tot atunci au început să fie oferite și primele justificări : defectele pieselor turnate în alte sectoare. In aceeași secție de ^nețapică grea piesele, au început ; să-'stea- pe flux. Justificarea : lipsesc sculele și dispozitivele. In sfîrșiti mașini de 

apoi l-a descusut ca o veritabilă soacră, să nu-i încapă fata pe mîini nedemne ; cînd familia noastră tînără s-a mărit, prin nașterea Irinei, fetița mea, cine m-a purtat de mînă în audiente pentru a obține un apartament în locul garsonierei devenită neîncăpătoare ? Mama ! In preajma Congresului al XIII-lea al partidului a fost pusă in discuția adunării generale a comuniștilor cererea mea de a fi primită în rîndurile membrilor partidului. Una din recomandări — de 7 pagini — era de la mama. Am 27 de ani, dar tot o mai bat la cap cu întrebările. Deunăzi i-am telefonat, să-mi dicteze o rețetă de prăjitură cu cacao. O iubesc atit de mult incit, uneori, sînt geloasă că aleargă și se zbate

șl pentru alte fete, de fapt pentru toate. E neobosită.Intr-adevăr, Ioana nu e singura care a beneficiat, într-un moment greu al existentei ei, de dragostea acestui minunat colectiv, de la directoare la bucătăreasa care le pregătește, de trei ori pe zi, mîn- cărurile și prăjiturile preferate. în 18 ani de cînd este directoare, a- ceastă casă de copii școlari a fost (sau este încă) familia, căminul a nu mai puțin de 690 de fete. Ce au devenit ele ? Aflăm dintr-un registru in care sînt trecute din clipa intrării pe poarta căminului pină la ieșire și mai departe. In citeva rubrici este cuprinsă o întreagă existență umană. Ultima — „Denumirea întreprinderii sau instituției unde este încadrată tînăra" — arată că toate fetele, devenite între timp majore, au un rost în viață. Cu cită mîndrie vorbește directoarea-mamă despre ele !— Dacă treceți prin județul Vrancea vă dau adresa Corneliei Morunglas. E profesoară de chimie. S-a căsătorit și are o fetiță de trei ani ; Antoaneta Vatău lucrează la o întreprindere poligrafică din Capitală. în fiecare an de 1 Iunie vine să fie vadă; deși nu mai e un copil ; Elenă MihaT,- Păpușa. cum îi zicem noi. este operator la un oficiu de calcul și mamă a trei fetițe ; Elisabeta Butnaru lucrează la Procuratura sectorului agricol Ilfov. Dar ce căutăm atit de departe ? Nuțl Micu este • chiar 

înaltă productivitate și tehnicitate, precum cele de frezat în coordonate, erau timp îndelungat scoase din circuit. Și aici se găsea o justificare : nu avem piese de schimb. Și așa, din justificare în justificare, la mecanică se crea un „loc îngust" între secțiile de prelucrare și cea de montaj, cu urmări negative pentru întreaga întreprindere. Analiza efectuată de către comitetul de partid, prin consiliul de control muncitoresc, a antrenat numeroși comuniști din activ, Examinînd cu atenție, cu „ochi de specialiști" întregul flux, tehnicienii Nicolae Brăguță și Eugen Mi- hăiță, lăcătușul Marin Nicolae, economistul Mihai Graure si alți co

muniști din activ au trecut „dincolo de aparențe", au pătruns în esența stărilor de lucruri. Acest „drum către adevăr" a fost luminat de ideile reafirmate recent de secretarul general al partidului care a arătat că în raportul dintre mașinile sofisticate și om rolul hotărîtor revine totdeauna acestuia din urmă. Analizînd lucrurile prin această prismă, tovarășii din activul de partid, ei înșiși oameni cu înaltă pregătire profesională, au aflat cauza cauzelor : lipsa de preocupare pentru calificare, pentru reciclare, pentru conectarea la nou. Practic, cei din secție nu știau să-și organizeze munca, nu știau să folosească mașinile sofisticate, nu știau... să învețe. Mai mult decît atît, s-a descoperit că „maistrul" care conducea secția nu avea, de fapt, atestat de maistru și nici o preocupare de a-și ridica nivelul de cunoștințe, lipsindu-i în consecință și calificarea, și competența necesare. De aici pornea jocul justificărilor. Lipsa de pregătire, de capacitate profesională era cauza reală a neajunsurilor.Derulate rapid de aici înainte, lucrurile se prezintă acum astfel : noul șef al secției, maistrul — cu adevărat maistru ! — Constantin Popa, jsolicitînd și primind sprijinul concret ăi organizației, al actîvultif de partid, a reușit să schimbe radical situația.

aici, la noi. Ne-a devenit o foarte bună colaboratoare, ca învățătoare la clasa întîi. Este ca o mamă pentru cele 33 de școlărite pe care le are în grijă, in fiecare văzîndu-se pe sine. Anul acesta vom organiza o întîlnire cu fetele pe care le-am crescut și educat, închipuiți-vă ce mare bucurie ne va produce o reunire, peste ani. a unei familii de asemenea proporții.Cele care au plecat mai de mult vor regăsi vechiul lor cămin într-o clădire mai spațioasă, unde copiii au condiții mult mai bune pentru viața de zi cu zi : dormitoare curate (din care, fiind vorba de fete, nu lipsesc oglinzile ; ele se pot în- tîlni și pe culoare), săli de meditație, o sufragerie luminoasă în care mesele sint acoperite cu fețe albe, o bucătărie dinspre care vin, totdeauna, arome plăcute, un club, o bibliotecă cu mii de volume, rafturi cu păpuși, instrumentele muzicale ale formației de corzi, un pian. Nu de mult a fost angajat un profesor de muzică, atit pentru educația muzicală a copiilor, cit și pentru instruirea competentă a formației. Peste tot domnește o atmosferă de caldă afecțiune, este ordine și curățenie. Cit despre petrecerea timpului liber și a vacanțelor ni se vorbește despre taberele școlare de la mare și de la munte, de excursiile prin țară, despre spectacolele de teatru și cinema. S-ar putea spune că celor 122 de fete de aici, de la Casa de copii școlari nr. 1, nu le lipsește mimic.Dana — acum studentă în anul patru — a găsit o replică celor care, a fiind că a crescut într-o casă de copii, nu mai conteneau cu compătimirile. „Dacă vreți să știți, le-a răspuns ea, este un lux. 1 Cîte din voi și-au făcut lecțiile cu meditator ? Cîte cunosc tara noastră la fel de bine ca mine datorită excursiilor și taberelor în care am fost ? în care familie fiecare copil știe să cinte Ia un instrument muzical. învață limbi străine si merge cu regularitate la spectacole ?“Cuvintele Danei rezumă și definesc — în termeni cOncreți — grija deosebită cu care societatea veghează asupra copiilor care, dintr-un motiv sau altul, sînt încredințați acestor instituții pentru a fi pregătiți pentru viață, pentru a cultiva tot ce e mai bun în fiecare, aptitudinile și talentele, alo- cînd din buget sumele necesare întreținerii unei întregi rețele de unități destinate ocrotirii minorilor. Ne-am convins încă o dată de aceasta dînd curs invitației de care aminteam la începutul acestor rîn- duri. Este o mare bucurie să con- stați că fetițele de-acum cîțiva ani au devenit oameni de nădejde ai societății, soții si mame, să vezi că alte fetite Ie calcă pe urme învățând. jucîndu-se sub privirea unui personal cu alese calități sufletești și pedagogice.
Rodica ȘERBAN

ÎN INTERESUL GENERAL. O simplă apăsare pe buton. Pe monitor apare indicele de folosire a laminorului. Precis, pe schimburi și pe ore. Inginerul Radu Lazăr, directorul ultramodernei întreprinderi „Oțelinox". ne edifică asupra „procesului trecerii pe calculator" a activității de conducere a producției și de urmărire a felului în care este respectată disciplina contractuală.— Vă închipuiți că a fost un proces pur tehnic, electronic 1 Nici pe departe I Totul a început, de fapt, cu un proces de conștiință. Cu o luptă îndîrjită împotriva spaimei față de efortul imens al „trecerii pe calculator". Chiar și oameni cu o a- numită experiență și pricepere profesională se dădeau la o parte, se simțeau lezați în „atribuțiile" lor. „Știm noi cum să dirijăm producția" — afirmau unii. „Mai multă muncă decît foloase" — încercau alții să argumenteze, apărîndu-și măruntul interes personal al „atribuției", al. „tabietului" care nu trebuie... deranjat, al „confortului" în • gindire și în acțiune.Aflăm că în această privință replica angajării, a dinamismului a fost dată de comuniștii din activul de partid : Adrian Vasilescu, Ion Bu- nescu, Marcel Codreanu, Anghel Brezoi și mulți alții încă. Replică prin muncă. Prin studiu. Prin participarea directă la găsirea unor soluții ingenioase și materializarea lor.Trecînd de la situația dintr-o singură întreprindere la o viziune de ansamblu, generozitatea unei asemenea participări este evidențiată pregnant de angajarea activului de partid din Tirgoviște la acțiunile organizate de comitetul municipal de partid. Ei înșiși oameni cu răspunderi și cu multiple probleme de rezolvat la locurile lor de muncă, tovarășii din activul comitetului municipal de partid își dedică o parte din timp și din energii preocupărilor cu caracter obștesc, participînd la acțiuni comune, la activitatea comisiilor pe probleme ale comitetului municipal de partid, la analize „la fața locului", implicîndu-se direct, efectiv, concret în bunul mers al treburilor din diferite domenii. Concentrarea eforturilor la unele obiective energetice de interes național, la activitatea din domeniul investițiilor și al construcțiilor, la realizarea admirabilului complex sportiv și de agrement al orașului, la buna gospodărire și înfrumusețare — reprezintă doar cîteva exemple.— Rezultatele concrete dintr-un domeniu sau altul reflectă modul in care ne îngrijim să valorificăm însemnatul potențial de inițiativă și acțiune al activului, relevă Conștan- tin Banu, secretar al comitetului municipal de partid. Autocritic vorbind. dacă anul trecut nu au fost îndeplinite prevederile programului de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție — cu urmări negative asupra rezultatelor economice — aceasta se datorește și faptului că activul de partid nu a fost suficient antrenat în acțiuni la nivelul municipiului și al fiecărei întreprinderi în parte. Totodată, ne preocupă să determinăm o schimbare radicală a stilului de muncă al unor comitete de partid, cum sînt cele de la întreprinderile de Utilai Petrolier. „Electro- centrale" Doicești, „Romlux", de Ia antreprizele de construcții industriale și de construcții-montaj, care sa mulțumesc să informeze și să consulte doar din cînd în cînd activul, fără a-1 mobiliza la o participare permanentă, efectivă, profund implicată în rezolvarea problemelor cu care se confruntă unitățile menționate.Intr-adevăr — așa cum atestă și experiența din municipiul Tîrgoviș- te— îmbunătățirea muncii cu activul de partid, latură importantă a perfecționării stilului și metodelor de muncă, contribuie decisiv la înfăptuirea sarcinilor dezvoltării econo- mîco-sociale în profil teritorial, în fiecare localitate și unitate economică, la asigurarea bunului mers al activității din toate domeniile.
Gh. ATANASIU 
Gh. MANEA

(Urmare din pag. I)efortul depus și rezultatele obținute la nivelul unei anumite munci concrete din aceeași unitate economică sau din unități economice diferite. In al treilea rînd, între membrii societății participant! la producția socială se manifestă și o serie de diferențe determinate de motivații subiective și care influențează asupra performanțelor individuale.Toate aceste elemente de fond impun ca retribuirea muncii să nu aibă un caracter nivelator, ci să se înfăptuiască pe calea respectării echității socialiste. „Concepțiile egalitariste despre retribuție — care, practic. cred că nici în comunism nu vor putea fi aplicate — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu au nimic comun cu principiile după care se ghidează azi societatea noastră. Noi trebuie să ținem seama, pe de o parte, de aportul fiecăruia la munca generală, iar, pe de altă parte, de existența deosebirilor în necesitățile oamenilor care, fără îndoială, vor mai dăinui".Desigur, legătura organică dintre cointeresarea materială și gchitatea socialistă nu se poate realiza de la sine, în mod automat, ci numai prin intermediul unui sistem de pîrghii șl instrumente, pe baza planului național unic de dezvoltare economi- co-socială. Actualul sistem de retribuire a muncii din țara noastră pune la baza realizării retribuției tocmai respectarea fermă a echității socialiste. In acest sens, fiecare element al sistemului de retribuire își manifestă funcții stimulative specifice, în concordanță cu aportul fiecărui om al muncii la întărirea proprietății socialiste, la creșterea calității valorilor de întrebuințare, a eficienței producției sociale.Ca instrument de realizare a politicii partidului în domeniul repartiției, sistemul de retribuire este co-

• De trei ani consecutiv, brigada nr. 1 a Schelei de Producție Petrolieră Țicleni. județul Gorj. se află pe locul I in întrecerea socialistă organizată intre brigăzile de producție, ne scrie corespondentul voluntar Gheorghe Lupu, cronicarul fidel al faptelor deosebite de muncă ale petroliștilor din această zonă a tării.Intr-una din zilele acestea, afirmă el. l-am găsit la sonda nr. 486 pe comunistul Ion Dincă — maistru foraj-extracție. „Erou al Muncii Socialiste". care asigura asistență tehnică la o lucrare dificilă ce se executa la sondă. La întrebarea ce stă la baza rezultatelor dobîndite an de an de colectivul brigăzii, el ne-a răspuns : „Brigada nr. 1 este compusă din sondori și operatori de extracție bine pregătiți profesional, care, desfășurîndu-si activitatea într-un climat de disciplină si răspundere — baza succeselor noastre — își realizează planul la titei și gaze cu cheltuieli materiale minime. Numai în două luni din acest an am recondiționat piese pentru unitățile de pompare si pompele de transmisie în valoare de 230 000 lei. depășind sarcinile de plan cu 64 000 lei. De asemenea, formațiile de intervenție si reparații capitale sonde își realizează, lună de lună, normele de lucru în proporție de 102 și 103 la sută, executînd numai lucrări de bună calitate. Cu aceste formații de lucru ne străduim să muncim astfel încît să nu mai existe in brigadă sonde neproductive". Intr-adevăr — arată în încheiere corespondentul nostru — cu asemenea oameni, cum sînt cei din brigada nr. 1 a schelei din Țicleni. cărora le adresăm felicitări, patria va avea mai mult titei.• „O problemă simplă, dar cu mari implicații" se intitulează o nouă scrisoare trimisă redacției de corespondentul nostru voluntar Gheorghe Popa, operator chimist Ia Combinatul Chimic din Rîmnicu 

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Ministerul Muncii : Ca urmare scrisorii adresate ziarului „Scînteia" de către Tudose Nicolae din București, șoseaua Giurgiului nr. 129. vă comunicăm următoarele : Potrivit art. 7 din Legea nr. 4/88, de drepturile de alocație de stat pentru copil, stabilite în condițiile legii pînă la data majorării retribuțiilor, beneficiază în continuare întregul personal muncitor, indiferent de plafonul retribuției majorate, inclusiv cei care au depășit plafonul maxim de 4 450 lei prin actuala majorare. In consecință, cuantumul alocației stabilit pînă la data majorării nediminuîndu-se, autorul scrisorii beneficiază în continuare de acest drept în cuantumul de 650 lei (300+350) pentru cei doi copii, corespunzător retribuției tarifare de sub 2 500 lei avute anterior majorării și mediului urban unde își are domiciliul. în conformitate cu prevederile art. 6 din Decretul nr. 206/88. acest cuantum de alocație va fi majorat cu cîte 10 Iei pentru fiecare copil titular de alocație dacă, în raport de aceștia, autorul scrisorii a beneficiat, pînă la data majorării retribuției, de compensație pentru energie termică, gaze naturale și alți combustibili prevăzută în Decretul nr. 240/1982. Față de cele de mai sus și în cazul prezentat, cuantumul total al alocației de stat ce revine petiționarului pentru cei doi copii este de 670 lei.• Comitetul Județean Constanta al P.C.R. Refertn- du-se la scrisoarea adresată redacției de către E. Agi- bram, contabil-șef la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Constanța, prin care acesta relata că șeful unității respective folosește tot felul de căi și metode pentru a-1 determina să părăsească unitatea. Comitetul Județean de Partid Constanța ne informează că, în urma cercetărilor efectuate la fața locului de activiști de partid și de-stat, cele sesizate nu se confirmă.In ultimii ani, autorul scrisorii dă dovadă de o atitudine refractară, de nepăsare față de hotărîrile con

siliului oamenilor muncii și față de criticile ce 1 se aduc, ba, mai mult, „găsește" prilejul de a se răzbuna în mod fățiș. Astfel, au fost numeroase cazurile cînd, sub diferite pretexte și fără să informeze conducerea unității, a diminuat retribuția unor oameni ai muncii, cu toate că aceștia se aflau în deplasare la unitățile agricole din județ. Deși în calitatea sa de șef- contabil avea obligația să se deplaseze în unitățile agricole din județ cel puțin zece zile pe lună, pentru a rezolva probleme de aprovizionare a acestora cu materii prime și materiale, el a lăsat toate acestea numai în scama directorului, generind astfel greutăți in procesul de producție.Pe parcursul verificării faptelor cuprinse în scrisoare a mai rezultat că el nu se bucură de stimă și autoritate, stilul său de muncă caracterizîndu-se prin subiectivism, ignorarea principiului muncii colective, prin adoptarea de fiecare dată a unei atitudini sfidătoare și agresive, dorind să-și cîștige autoritatea prin intimidare și amenințări. Din discuțiile purtate cu mai multi oameni ai muncii a reieșit că semnatarul scrisorii se face pe deplin vinovat de atmosfera necorespunzătoare existentă în unitate, el fiind acela care, sub diferite pretexte, caută să se răfuiască cu oamenii, să-i jignească și să-i bruscheze.Pentru toate aceste fapte, E. Agibram a fost pus în discuția adunării generale a organizației de partid, care l-a sancționat cu vot de blam. Drept urmare, el și-a cerut transferul la o altă unitate din județ.Iată, deci o scrisoare care, oricît de meșteșugit a fost întocmită, nu a putut ascunde faptele comise de semnatarul ei. Important este ca noul colectiv de muncă în care lucrează să urmărească în permanentă și cu exigență activitatea lui, ajutîndu-1 ca astfel de fapte și manifestări să nu-și mai facă loc.Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

reiat, în fiecare etapă de dezvoltare, cu celelalte elemente ale mecanismului economic. Acest sistem trebuie să aibă capacitatea de a se putea adapta specificului locurilor de muncă în așa fel încît propor- ționalitatea in retribuirea muncii, prin care se asigură respectarea principiului retribuției egale la muncă egală, să poată fi realizată atit la nivelul economiei naționale, cit șt la nivelul, fiecărei întreprinderi și al fiecărui loc de muncă.Ceea ce caracterizează ansamblul
LA MUNCĂ EGALĂ, RETRIBUȚIE EGALĂ
îmbunătățirilor aduse pe parcursul anilor Legii retribuirii o constituie grija deosebită a partidului pentru promovarea fermă a eticii și echității socialiste in întreg sistemul de retribuire. îmbunătățirile aduse a- cestel legi, în contextul perfecționării întregului mecanism economico- financiar, au avut în vedere realizarea in continuare a unui raport echitabil între veniturile mari și cele mici, asigurarea unor corelații stimulative intre retribuțiile tarifare nete din diferite ramuri ale economiei naționale, corelarea corespunzătoare a retribuțiilor muncitorilor, maiștrilor, inginerilor și a altor categorii de personal.Forma de retribuire în acord global și direct, care constituie elementul de bază al sistemului de retribuire, reflectă în cea mai mare măsură retribuirea muncii după rezultate. după cantitatea și calitatea muncii depuse, dependența retribuției de rezultatele -întregului colectiv și de nivelul economisirii muncii sociale materializate. Acordul global, prin criteriile și condițiile pe care le

. măsurile care urmăresc să asigure, in cadrul creșterii generale a retribuțiilor, majorarea cu precădere• a retribuției minime pe economie.In acest context, o nouă și eloc- : ventă expresie a consecvenței cu •care sînt traduse în practică principiile formulate după cel de-al IX-lea Congres al partidului vizînd instau- . zarea eticii și echității socialiste o . constituie măsurile adoptate anul• trecut de majorare, în medie cu 10 . la sută, a retribuțiilor întregului ; personal muncitor, eșalonat pe o pe- . rioadă de un an — între 1 august• 1988 șl 1 august 1989.Este de subliniat consecvența cu . care conducerea partidului și statu- . lui a urmărit îmbunătățirea conti- . nuă a corelației între veniturile cele mai mari și veniturile cele mai mici. Astfel, în timp ce în anul 1965 raportul Jntre venituri era de 1 la 10, . în- anii 1988—1989 a ajuns la 1 la 4,7, ..urmînd ca în cincinalul viitor acest .raport să fie de 1 la 4,5.c, Retribuția tarifară minimă a fost "ridicată de Ia 1 500 lei lunar la-2 000 Iei lunar, cu un spor de 33 la sută.

Vilcea. El se referă la starea sutelor de vagoane ce sosesc zilnic la .combinat spre a fi încărcate cu produse chimice ce urmează să fie apoi expediate beneficiarilor.„Vagoanele ce vin din diferite Colturi ale tării sînt necurătate. menționează el. Ele conțin cantități apreciabile din produsele pe care le-au transportat pînă ce au venit la noi. cum ar fi : pietriș, nisip. rumeguș, resturi de cărămizi, de prefabricate din beton, de cărbuni. minereu de fier ș.a. Bineînțeles. nu le putem încărca asa cum vin si trecem la curățirea lor. Dar aceasta înseamnă muncă în plus, efectuată cu oameni cărora le revin sarcini de serviciu la instalațiile de care răspund. In afară de aceasta, adunîndu-se în cantităti de zeci de tone, aceste resturi trebuie încărcate în mijloace de transport auto si transportate la groapa de gunoi, ceea ce necesită un mare consum de carburanți. Facem un apel la toți cei ce folosesc vagoanele pentru transportarea diferitelor produse la care m-am referit să le lase cu- : rate, iar organele C.F.R.. cu care avem contracte ferme, clare și pre- , cișe în acest sens, să nu mai admită intrarea în circuit a vagoanelor pe nu au fost descărcate în întregime și curățate".• Corespondentul nostru volun- : tar Florea Tistuleasa ne scrie că. în acest an. în municipiul Pitești a început construcția unei noi piețe ... agroalimentare. Noul obiectiv este amplasat în perimetrul cuprins în- . tre străzile C. Brîncoveanu — Tîr- r gul din Vale — Costache Negri. într-o zonă comercială de tradiție. Dintre dotările acestui mare si mo- . dern perimetru comercial fac parte: hala propriu-zisă. acoperită, care va avea o suprafață de 15 354 de metri pătrați, din care spațiile co- > merciaje pentru desfacerea legumelor si fructelor, mărfurilor alimentare și nealimentare, ca și ale oelor de alimentație publică vor însuma 

prevede, realizează nu numai coin- • teresarea materială, ci și răspunderea materială a colectivului și a fiecărui om al muncii în parte pentru felul în care contribuie la realizarea sarcinilor de plan, la sporirea fondurilor materiale, la creșterea avu- , • țipi naționale.O direcție principală a perfecțio- ■ nării sistemului de retribuire o con- . sti-tuie asigurarea unei proporții e- : chitabile intre veniturile mici și cele mari, între retribuția minimă șl - maximă. Pe această linie se înscriu

o suprafață de 3 000 metri pătrați ; platoul acoperit al pieței pentru desfacerea produselor are o suprafață de 2 400 mp, iar cei descoperit — 675 mp ; anexele funcționale au o suprafață de 2 000 mp. Tot aici se va amenaja o unitate de cazare cu 72 de locuri. Dintre obiectivele acestui mare complex comercial mai fac parte : o unitate de producție culinară cu o capacitate de servire a circa 30 000 de persoane pe zi. tunelele acoperite pentru vehicularea mărfurilor. depozitele frigorifice etc.® Printr-o scrisoare trimisă redacției. mai multi locatari ai blocului J17 C. strada Stejarului nr. 19, sectorul 3 din Capitală, ne solicită să intervenim „imediat la forurile în drept ca să ia măsuri pentru ca întreprinderea Tesătoriile Reunite din strada Eufrosina Popescu să nu mai înfunde canalul colector cu scame rezultate din fabricație : în acest fel. apa colorată, rezultată tot din procesul de fabricație, ajunge în subsolul blocului, inundînd ghena de gunoi, și apoi staționează în culoarul scării de coborîre în ghenă. încît între pereții lui se formează o adevărată baltă de circa 6 metri lungime. 2 metri lățime si 1 metru adîncime". Din scrisoare aflăm, totodată, că Inundările nu sînt de ieri, de azi, ci de luni de zile, iar de două săptămîni erodează fundația clădirii. Administratorul blocului s-a adresat conducerii fabricii, dar nu s-a ajuns la nici un rezultat. Acum, apa din ghenă înfundă toboganul și gunoiul se adună pe tubul de evacuare, dega- jind un miros greu de suportat.Este de neînțeles de ce conducerea întreprinderii amintite nu ia măsuri pentru înlăturarea acestei situații. întrucît. posibilități există ; dună cum. la fel de neînțeles este de ce consiliul popular al sectorului nu aplică legea, sanctionînd prompt pe cei ce se fac vinovati de poluarea mediului înconjurător. Credem că răspunsurile pe care le vom primi la redacție în urma acestei sesizări vor elucida cauzele și vor preciza măsurile adoptate.• Se apreciază, pe drept cuvânt, că faptele, realizările vorbesc despre adevăr, că doar ele confirmă realitatea — susține în scrisoarea sa trimisă redacției corespondentul nostru voluntar Vasile Neagu din Tirgoviște. De aceea, continuă el, am considerat că afirmația trebuie susținută de imagini realizate de Gheorghe Catrina, om al muncii la întreprinderea „Romlux". care să ilustreze convingător realitatea. Din noul chip al Tirgoviștei moderne de astăzi ar putea fi prezentate multe aspecte legate de dezvoltarea sa industrială și urbanistică. Redăm doar o parte a actualului centru al municipiului.Facem precizarea — scrie corespondentul — că această imagine nu exista in anul 1965. Ea, alături de multe alte imagini noi referitoare la industrializare si urbanizare, . simbolizează marile transformări econorfiico-șociale ce au avut Ioc în Tirgoviște in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Retribuția medie nominală va crește conform măsurilor adoptate la 3 300 lei, ceea ce conduce la o creștere echilibrată a veniturilor tuturor oamenilor muncii, și în primul rînd a celor cu venituri mici. Se impune a fi subliniat faptul că de această importantă majorare beneficiază îndeosebi personalul muncitor tînăr, aflat în primii ani de activitate.Grija care se manifestă în politica economică a partidului și statului nostru pentru restrîngerea decalajului dintre veniturile mari și mici, pentru înfăptuirea echității socialiste in domeniul repartiției nu micșorează cu nimic atenția ce se acordă stimulării oamenilor muncii, astfel ineît cei mai buni, mai harnici, mai calificați să obțină venituri mai mari, fenomenele de nivelare fiind contrare principiului socialist al repartiției după muncă.Principiul socialist de retribuire— realizind egalitatea tuturor oamenilor în domeniul economico-sociăl— contribuie din plin la integrarea ideii egalității în conștiința oamenilor. Egalitatea reală pe care o realizează repartiția după muncă, transpunerea corectă in practică a acestui principiu contribuie la educația socialistă a oamenilor, determl- nind o creștere a conștiinței socialiste. Din momentul în care oamenii devin conștienți că au aceeași condiție umană și socială cu semenii lor, indiferent de locul pe care a- ceștia îl ocupă pe scara societății, că munca este singurul criteriu de apreciere, de promovare și de măsură a veniturilor, că au toți aceleași interese, exigența lor crește, fiecare se simte mai responsabil pentru mersul general al treburilor, își sporesc aportul la înfăptuirea progresului economic și social.
Nicolae MITROFANdirector în Ministerul Muncii
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STAREA CULTURILOR FACE NECESARĂ

Participarea la prășit a tuturor
locuitorilor satelorIn unitățile agricole din Lunca Dunării. cu deosebire în cele de pe raza consiliilor agroindustriale Gogoșu și Devesel — unde structura terenurilor este nisipoasă — în fiecare an se dă semnalul începerii insămînțărilor de primăvară în județul Mehedinți. Așa se și explică faptul că aici semănatul s-a încheiat de aproape zece zile. Culturile au răsărit uniforme, se prezintă viguroase, creșterea rapidă, fiind favorizată și de ploile căzute recent. In același ritm însă cresc și buruienile. Cooperatorii și mecanizatorii au împînzit din nou cimpul. acționînd acum, pe un front larg, la executarea lucrărilor de întreținere, întregul volum de muncă la nivelul fiecărei unități și ferme este prevăzut a se realiza în perioade strict delimitate. „Toată suprafața ocupată cu culturi prăsitoare — ne spune tovarășa Maria Negoescu. președintele Consiliului Agroindustrial Gogoșu — a fost încă din iarnă repartizată în acord global, astfel îneît pe toate -----------------------solele să aplicăm la timp și în condiții agrotehnice corespunzătoare lucrările de întreținere. Pentru a crește răspunderea în realizarea nivelurilor sporite de producție prevăzute pentru acest an. încă de la semănat fiecărui mecanizator i s-au repartizat în jur de 100 hectare teren pe care în continuare va efectua și lucrările de întreținere. Aceasta pentru că pe unele suprafețe și la unele culturi se va executa și prașila mecanică. In cea mai mare parte însă acționăm manual, mai ales acum la prima prașilă".Ajungem pe sola unde Cooperativa Agricolă de Producție Gogoșu are 70 hectare cu cartofi timpurii. Facem o primă constatare: la plantarea cartofilor s-a acordat o atenție deosebită respectării densității prevăzute în tehnologie. Dacă în anul trecut s-au realizat 14 tone la hectar, in acest an', cooperatorii de aici și-au propus să ridice producția de cartofi timpurii la 18 tone la hectar. Cum anume ? întreaga suprafață a fost fertilizată cu îngrășăminte naturale. Instalațiile de irigare au fost puse pe poziție de lucru pentru a se putea aplica, ori de cîte ori va fi nevoie, normele de udare. în aceste zile, a- tenția este concentrată cu prioritate la executarea primei prașile manuale. Cei peste 180 de cooperatori au porțiunile de teren delimitate în raport de norma zilnică ce trebuie să se realizeze. Solul se lucrează ușor, în urmă cultura rămîne curată de buruieni. Inginerul-șef al unității. Nistor Marius, face cuvenitele verificări. atrage atenția unei formații sau alteia ca ritmul să fie intensificat. dar nu în detrimentul lucrării efectuate pentru că retribuirea muncii în acord global, după cum bine știu cooperatorii, va fi în raport de producția care se obține la hectar. Pe cele 500 hectare cu floarea-soarelui amplasate pe două sole, forța de muncă aflată la prașilă este in a- ceastă zi de peste 250 de oameni. Lu-

0 zi prin unități agricole 
din județul Mehedinți

crarea trebuie efectuată — așa cum s-a prevăzut — in cel mult trei zile pentru că pe un sol cu asemenea textură norma de muncă se poate cu mult depășj. Mai ales acum- la prima prașilă manuală se are. in vedere Ia această cultură menținerea unui număr corespunzător de plante recoltabile pe metru pătrat.In unitatea vecină cooperativa agricolă din Jiana — în cimp muncesc de zor peste 800 cooperatori. Tot la prașila manuală. în primă urgență — cele 90 hectare cu cartofi timpurii, 50 hectare cu sfeclă de zahăr și 400 hectare cu floarea-soarelui. „Pină la sfîrșitul zilei, cu forța pe care o avem — ne spune Iulian Oprican, președintele unității — încheiem această lucrare la cultura cartofului, sfeclei de zahăr și in cursul zilei de miine șl pe întreaga suprafață cu floarea-soarelui, unde ne-au mai rămas de prășit doar 114 hectare. Ne pregătim să începem aceeași lucrare și pe solele care au fost însămințate mai devreme cu porumb.care tea pă re".

Insâmînțarea porumbului la Cooperativa Agricolă de Producție Borș, județul 
Bihor Foto : E. Dichiseanu

IAȘI

Nu-i de ajuns să
important eStrăbătind ogoarele Cooperativei Agricole de Producție Ciurea, județul Iași, împreună cu președintele acestei unități, inginerul Ștefan Vi- șoianu, am constatat că lucrările a- gricole din această campanie, cu deosebire semănatul porumbului, se fac cu multă atenție. Controlul minuțios, observațiile făcute la timp sint dovezi care arată grija deosebită pentru calitate ce se manifestă aici. „Am luat măsura, ne spune președintele cooperativei agricole, ca fiecare semănătoare să facă întoarcerile în direcția in care înaintează, nu una după alta. Și iată. aici, s-a făcut treabă bună. Pentru acest motiv am repartizat numai cîte două semănători pe solă. Pe tarlaua vecină, pe care acum avem griu, am obținut anul trecut 17 000 kg porumb stiuleti la hectar, producție pentru care am efectuat cu multă grijă pregătirea patului germinativ, fertilizarea și erbicidarea. precum și asigurarea densității optime", prin alte ferme, unde se notăm calitatea bună a Ne oprim și intr-un loc nul era mai moale, cu mai apă in sol. 11 intilnim aici pe inginerul-șef al unității, Mihai Niculi- ță, care străbătuse cu piciorul întreaga parcelă și constatase că se poate începe pregătirea cu grapele ușoare, apoi imediat și semănatul. „De miine pornim și aici treaba. Așa că în cel mult două zile vom fi gata cu semănatul, inscriindu-ne în perioada optimă cu toate cele 704 hectare cît avem planificat să semănăm cu porumb" — ne precizează specialistul.In acest fel. cu grijă pentru calitatea lucrărilor, dar mai repede, trebuie să se insămințeze porumbul și în celelalte unități agricole din județul Iași. Gomandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole. apreciind la o analiză recent făcută că semănatul porumbului se efectuează in bune condiții de calitate, a hotărit o serie de măsuri pentru creșterea vitezelor zilnice de lucru si încadrarea în perioada optimă. Inginerul Constantin Dascălu. directorul direcției agricole județene, ne precizează că în unele unități agricole s-au organizat formații suplimentare de tractoriști care să pregătească terenurile in schimburi prelungite, iar cei de la semănători primesc ordine de lucru să înceapă munca cit mai de

Trecem și seamănă și lucrărilor, unde tere- multă

cultură în unita- noastră ocu-, 552 hecta-Pentru cooperatorii din Cioroborni, ziua spornică de muncă a însemnat— după cum ne preciza inginerul- șef al unității, Gheorghe Firu — terminarea primei prașile manuale pe cele 20 hectare cartofi timpurii și 75 hectare cu sfeclă de zahăr. Pentru ziua următoare a mai rămas de executat prașila pe 26 hectare cu floarea-soarelui din cele 100 hectare cultivate".La nivelul trial Gogoșu, pină în ziua efectuat pe 95 la sută din suprafața cultivată cu cartofi timpurii, pe toate cele 125 hectare cu sfeclă de zahăr și 540 hectare cu floarea-soarelui, din cele 1 000 hectare în plan. In cursul după-amiezii ajungem și în unitățile din Consiliul Agroindustrial Devesel. Pe organizatorul de partid, tovarășul Mihai Năstase,, ii intîlnim pe una din solele cooperativei agricole din Burila Mare. Care a fost randamentul muncii in ziua respectivă ? „Cu forța de muncă ce se află in cimp astăzi — ne spune el— am reușit să efectuăm prașila manuală pe 186 hectare cu cartofi timpurii, sfeclă de zahăr și floarea- soarelui. Pe măsură ce cresc culturile, pină Ia sfîrșitul acestei săptă- mini, printr-o largă mobilizare vom reuși să încheiem această lucrare pe toate suprafețele planificate".Lucrările de întreținere a culturilor — a căror arie se extinde cu fiecare zi — au fost declanșate și in unitățile de pe raza consiliilor agroindustriale Recea. Gruia. Obirșia de Cimp și Vinju Mare, din zona de cimpie. unde semănatul s-a încheiat mai devreme și stadiul de vegetație al culturilor permite efectuarea acestei importante lucrări.

te. s-a retransmis sarcina ca toți specialiștii să se afle permanent in cimp. să dea îndrumările necesare mecanizatorilor la fiecare semănătoare în parte. S-a întocmit și un grafic de întrajutorare, fixîndu-se citeva formații de tractoriști care să se deplaseze la unitățile rămase în urmă. Dar. după cum reiese din situația operativă din 10 aprilie. în care sînt consemnate. cu deosebire, rezultatele de duminică și luni. în multe unități agricole cooperatiste și de stat, mai

ales din consiliile agroindustriale Belcești. Popricani. Podu Iloaiei. Ră- ducăneni. Țibănești și altele, viteza de lucru la semănat aproape că s-a dublat. Este aceasta o garanție că mecanizatorii, cooperatorii și , specialiștii din agricultura județului Iași vor încheia cu bune rezultate semănatul porumbului și al celorlalte culturi de primăvară.
Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

MUREȘ

Consiliului Agroindus- prima prașilă manuală raidului nostru s-a
Mijloacele mecanice
redistribuite operativ

......

VIrqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii

stabilești măsuri, 
să le aplicidimineață și să o termine seară tîr- ziu. Au fost mărite și echipele de supraveghere a semănătorilor de către cooperatori. Pentru realizarea unor lucrări de cea mai bună calita-

Pină în seara zilei de 10 aprilie, în-județul Mureș au fost însămințate, cu diferite culturi de primăvară, 84 300 hectare, reprezentind 69 la sută din suprafața planificată, din care 28800 hectare cu porumb, reprezentind 56 la sută din prevederi. Intrucit după ploile căzute in ultimele zile vremea s-a stabilizat, comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri energice in vederea impulsionării semănatului. Pentru creșterea vitezei de lucru, in unitățile agricole din zonele in care ploile au. fost mai persistente,, specialiștii verifică, oră de oră, starea solului. Totodată, pe măsură ce in- sămințarea soiei se încheie, in unele unități semănătorile sînt transferate operativ la porumb, cultură care, la această dată, necesită cel mai mare volum de lucrări.In multe unități agricole din județ se lucrează repede și bine. Intre ele se numără și cele din consiliul agroindustrial Iernut, unde porumbul ocupă 2 790 hectare. „Deși uneori s-a lucrat în «ferestrele dintre ploi», am realizat la însămînțări un ritm mediu zilnic de 300 hectare — ne spune Ștefan Laszlo, președintele consiliului agroindustrial. Și nu oricum, ci asigurînd calitatea impusă de nivelul producțiilor pe care sîntem hotărîți să le obținem". Iată citeva constatări făcute în cimp. Străbătind. în primele ore ale dimineții, dealurile pe care sint situate o bună parte din terenurile acestui consiliu agroindustrial, ajungem la cooperativa agricolă Ogra. Deși pe unele porțiuni pămintul era încă îmbibat cu apă. pe sola „Măgherușul Ogrei", unde terenul se zvîntase, se lucra de zor. în urma unei semănători ce cobora în pantă, inginerul-șef al cooperativei, Nyaradi Ștefan, urmărea și verifica pas cu pas cum se incorpora sămința în sol. „Ne grăbim, dar respectăm normele de calitate — ne spune el. Numai astfel.

eforturile făcute la pregătirea terenului ne vor permite să obținem recolte mari. In acest scop, urmărim asigurarea unei densități de 92 000 boabe la hectar". In această unitate. preocuparea unei viteze bune tea lucrărilor au porumbului să ultimele suprafețe din cele 298 hectare prevăzute a se culțiva.Și in cooperativele agricole ternul, Cuci,; Cucerdea și la Asociația Economică Intercooperatîstă Cuci se acționează cu aceeași răspundere pentru recuperarea restanțelor la semănat și asigurarea unor lucrări de calitate. în acest scop, pentru creșterea vitezei de lucru, cadrele de conducere și specialiștii dirijează operativ tractoarele și utilajele de pe solele unde semănatul s-a in- cheiat, pe cele care mai trebuie să primească sămînța. în mod asemănător se muncește ș; in unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Sărmașu, undă; deși in perioada 1—9 aprilie, volumul precipitațiilor a ajuns la 36 litri pe metrul pătrat, in cele cinci cooperative agricole au fost însămințate cu porumb, buna organizare a muncii, mai de 1 000 hectare din cele 2 400 tare prevăzute. „Cu forțele de dispunem și prin asigurarea vitezei stabilite de 390 hectare pe zi — ne preciza Vasile Dascăl, inginerul-șef al consiliului agroindustrial — apreciem că în cel mult 3—4 zile bune de lucru vom încheia semănatul porumbului".Concluzia ? Una singură : exemplul acestor unități trebuie urmat peste tot, astfel ca semănatul porumbului să se încheie grabnic, pe toate suprafețele, pină la ultimul hectar.

pentru realizarea de lucru și calita- făcut ca semănatul se desfășoare pe

prin bine hec- care

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

în modernizarea producției, 
pe primul plan efortul propriuCare este stadiul modernizării producției în întreprinderea „Laromet" București ? Invocind modestia, conducerea întreprinderii ne prezintă preocupările colectivului în acest domeniu cu o evidentă reținere. Aflăm că aici nu vom putea consemna, încă, date spectaculoase desprinse din acțiunea de modernizare, așa cum se întîmplă în multe alte unități' din Capitală. Mai aflăm că acest colectiv se confruntă cu probleme serioase privind asigurarea bazei materiale a producției, că o însemnată investiție nu a fost încă finalizată, cu toate consecințele asupra activității productive.Și totuși, București. ___ ___ ..._______  ,_____își afirmă valențele înnoitoare aceeași oricare moveze excesul unității va din ultimul torii întreprinderii in procesul de modernizare. Firește, întreagă activitate a fabricii va înregistra în lunile următoare. o dată cu punerea in funcțiune a importantelor obiective de investiții, un impuls cu totul deosebit. Practic, noile linii tehnologice vor asigura însemnate creșteri de producție, concomitent cu promovarea unor tehnologii noi. Dar pină atunci mai vechile linii de fabricație trebuiau oare lăsate în liniștea unei activități de rutină ?— Nicidecum, ne precizează inginerul Sorin Dimofte, șeful biroului mecano-energetic. singur exemplu, vechi, cu randamente scăzute consumuri energetice mari, îmbunătățită instalația, iar procesul de ardere a fost automatizat. De asemenea, am adoptat procedeul de recuperare primară prin prein- călzirea aerului de combustie și am pus la punct recuperarea secundară, construind o serie de cazane recuperatoare destinate încălzirii halelor. Totodată, am trecut la modernizarea cuptoarelor de forjă și de tratament termic, a sculelor din oțel, iar in prezent sîntem in faza de finalizare a operației de modernizare a unui cuptor de tratament termic pentru recoacerea produselor neferoase.— Acesta este un prim aspect al preocupărilor metalurgiștilor de aici. Pentru că tot ei, plecînd de la necesitatea reducerii cantității de material „căzute" în timpul operațiilor de prelucrare, au realizat prin autodotare o foarfecă de virfuit profile și o presă hidraulică pentru recuperarea plăcuțelor de carbură metalică și filiere. Cantitatea de car- buri metalice economisite, circa 500 kg anual, este practic integral refolosită.Am prezentat aceste exemple pentru a sugera una dintre coordonatele esențiale ale programului de modernizare din unitatea bocureșteană, și anume atenția deosebită acordată creșterii performanțelor tehnice ale utilajelor din dotare. De un interes la fel de justificat se bucură insă și alte aspecte ale activității

și aici, la „Laromet" modernizarea producției cu putere cu care le afirmă. în alt colectiv hotărît' să pro- noul. Nu pentru a infirma de modestie al conducerii vom căuta să înfățișăm cit'e- acțiunile concrete lansate, in timp, de inginerii și munci-

productive. Fiind un important consumator de energie, unitatea bucu- reșteană și-a pus, problema reducerii substanțiale a consumurilor. Printr-o judicioasă utilizare a pompelor de căldură s-a ajuns la recuperarea unei mari cantități de energie calorică consumată in procesul, de producție. Dar cel mai important cîștig obținut de muncitorii și specialiștii de aici in acțiunea de modernizare este legat de asimilarea unei game largi de produse solicitate de numeroși beneficiari. De altfel, gradul-de înnoire a producției este superior sarcinii de plan pentru primul trimestru, ceea ce înseamnă că multe dintre unitățile care achiziționează produsul cu marca „Laromet" au posibilitatea reală de a renunța la importuri.Se poate pune întrebarea : cum au fost obținute astfel de rezultate demne de reținut ?„Printr-o susținută muncă organizatorică, ne spune inginera Doi-

în mod firesc,

La întreprinderea 
„Laromet" București

Să vă dau un La cuptoarele și a fost

na Pascotă. din compartimentul cercetare. în ' primul rind, în cadrul întreprinderii a fost organizat un colectiv de specialiști și muncitori cu înaltă calificare, care și-au concentrat atenția asupra problemelor de modernizare. Ei au analizat practic întregul flux de prodticție, au depistat punctele sale nevralgice și au propus soluții tehnice si organizatorice pentru perfecționarea activității productive. N-au fost pierdute din vedere nici aspecte a- parent periferice, dar cu o mare influentă asupra condițiilor de lucru. Mă refer la depozitarea, transportul și manipularea materiilor prime și a produselor, dar și la problemele legate de perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor. In al doilea rind, întreprinderea a solicitat, în chestiuni care depășesc posibilitățile colectivului nostru de muncă, sprijinul și colaborarea directă ale unor institute de cercetare și inginerie tehnologică. Bunăoară, împreună cu specialiști din institutul de proiectări IPROLAM din București, a fost pus la punct, in cadrul turnătoriei, un ferăstrău de debitat plăci de alamă, cu acționare hidraulică. Ca urmare, în acest loc de muncă productivitatea a crescut de aproape două ori. La fel s-a procedat și la laminorul de zinc, unde vechea cale de rulare și mecanismul de tragere au fost înlocuite cu altele noi. de concepție și execuție originală. Prin aceasta, în timpul turnării, consumul de metal a fost diminuat cu 5 Ia sută".Sint doar citeva secvențe care dau dimensiunea spiritului de inițiativă, a efortului propriu în acțiunea de modernizare la întreprinderea „Laromet" București. Și chiar dacă rezultatele nu sint spectaculoase, com-

parativ cu alte unități mai mari din Capitală, importante ni se par aici, în activitatea acestui colectiv starea de căutare a noului, preocuparea statornică a specialiștilor și muncitorilor de a perfecționa procesele de producție, de a face ca pe aceleași capacități să se obțină producții sporite și de bună calitate. Totuși, metalurgiștil de la „Laromet" sint nemulțumiți de rezultatele muncii lor in acțiunea de modernizare, Dar să-1 ascultăm pe inginerul- șef, Gheorghe Mălai.— Ni se cere trimestrial să raportăm eficiența acțiunii de modernizare și cred că e bine că acest lucru este urmărit la nivelul unor foruri de decizie. Consider insă că un efort susținut ar trebui depus de către aceste foruri și pentru a asigura ca măsurile de modernizare să aibă efectele scontate. Or, pentru a- ceasta este necesară, înainte de toate, o îmbunătățire a aprovizionării tehnico-materiale. Avem capacități productive care beneficiază tot mai mult de activitatea de modernizare, avem oameni: bine pregătiți, iar produsele noastre sînt solicitate intens de economie, dar finalizarea producției devine greoaie datorită neajunsurilor manifestate în domeniul aprovizionării cu materii prime. Nu intrăm în detalii, în analiza cazurilor, dar ni se pare total nefiresc ca o cantitate însemnată de metale neferoase rezultată in ■ urma prelucrării la marii noștri beneficiari din industria electrotehnică, de exemplu, să fie îndreptată spre alți stilizatori, deși caracteristicile acestei ..materii prime" nu corespund intru totul specificului producției lor. in loc să fie expediată la ..Laromet"! pnde ar acoperi o parte însemnată a, capacităților rămase insuficient exploatate. De asemenea, considerăm că fiii am fost suficient sprijiniți în ce privește fundamentarea normativelof și corelarea borare a metale noastră.Sint toate* acestea probleme spre care trebuie să se îndrepte atenția tuturor factorilor din întreprindere și din unitățile coordonatoare. Și aceasta nu numai pentru faptul că nesoluționarea lor in mod corespunzător grevează asupra eforturilor depuse de colectivul int.reprinderii, dar și pentru că acesta este cel mai important furnizor specializat in produse din cupru și aliaje din cupru sub formă de bare și profile, țevi, sirme, plăci și table.In curind, la „Laromet" București va fi pusă în funcțiune o modernă linie tehnologică realizată printr-o nouă investiție. Important este ca efortul creator al colectivului, spiritul său organizatoric să fie fructificat operativ, astfel incit in acțiunea de modernizare, utilajele noi, tejjnoțogiile noi să asigure și. o modernizare a producției cpncjpșțizată în produse noi, de calitate, superioară, așa cum cer beneficiarii din industria electrotehnică și industria constructoare de mașini.

lor cu standardele de elăv- principalelor sortimente de solicitate de economia

Ovîdiii ZAMFIRESCU

i
Intreprinderea Filatura de Lină Pieptănată Focșani. Preocupările pentru continua îmbunătățire a calității produselor 
reprezintă un obiectiv de prim ordin al activității colectivului de muncă de aici. In primul trimestru al anului au 

fost create și introduse in fabricație noi sortimente de fire cu caracteristici tehnice superioareFoto : S. Cristian
In decursul anilor, Cooperativa A- gricolă de Producție Videle s-a dezvoltat continuu, mai ales din anul 1981, cind din două unități aflate la două extremități ale localității s-a constituit una singură, mai puternică, cu mai multă forță economică. O ilustrează in acest sens faptul că la această oră, cu toate că ultimii doi ani agricoli au fost atit de nefavorabili, unitatea are in cont la bancă un disponibil bănesc de aproape șapte milioane lei. Desigur, această situație financiară relativ bună- pune in evidență spiritul de gospodar și iscusința cooperatorilor din Videle. Adevărul este insă că aceste rezultate economice puteau fi mult mai mari dacă toate sectoarele și-ar fi Încheiat activitatea cu rezultate financiare pozitive. In timp insă ce sectorul vegetal și cel al micii industrii aduc beneficii prin producțiile bune realizate, zootehnia este cea care an de an produce pagube. Dincolo de unele greutăți reale cu care se confruntă acest sector trebuie arătat din capul locului că la originea acestor rezultate nesatisfăcătoare se află de fapt o anumită mentalitate greșită cu privire la locul și rolul pe care zootehnia trebuie să-1 aibă in dezvoltarea unitară a acestei cooperative. Atit președintele unității, tovarășa Doina Angelescu, cit și contabilul-șef al cooperativei agricole, Viorel Popescu, par împăcați intr-un fel cu situația creată. Dacă unitatea este în ansamblul ei rentabilă, după opinia dumnealor, ce mai contează că unul din sectoarele care ar putea să aducă mari venituri produce an de an pierderi ? Fără îndoială, este o concepție păgubitoare care se perpetuează de la un an la altul și din păcate nimeni nu se preocupă in mod serios pentru a găsi. soluțiile care să aducă un reviriment în acest domeniu. L-am întrebat pe șeful fermei zootehnice nr. 2, Ion Dragomlr,, cum se poate împăca cu ideea să conducă o subunitate care in loc să aducă beneficii, înregistrează pagube.

„Am avut ambiție să avem un sector zootehnic bun, mai- ales după ce am fost in vizită, cu cițiva ani în urmă, la unele ferme zootehnice model și am văzut ce pot realiza cooperatorii de acolo, fără să spunem că ei fac minuni. Și vacile noastre ar fi bune dacă le-am asigura hrana îndestulătoare și de calitate. Cu paie și coceni, ce le dăm în prezent vacilor noastre, nu putem realiza producțiile dorite". De fapt, șeful de fermă, care este și secretarul comi-

Pentru efectivul de 870 de animale, unitatea dispune de o suprafață cu bază furajeră in ogor propriu de 150 de hectare. De la început trebuie să facem o remarcă, și anume că structura plantelor de nutreț nu este cel mai fericit aleasă, astfel că de cițiva ani buni furajul cel mai consistent din punct de vedere proteic, și anume finul de lucernă, nu s-a asigurat în cantități corespunzătoare. Sint cultivate cu lucernă numai 60 de hectare, dar starea culturii este

feței destinate bazei furajere, de o pășune cultivată de 20 de hectare. Mai bine. îngrijită, administrate. in- grășăminte organice și mai ales parcelată și irigată, aceasta poate constitui o soluție de întreținere a tineretului taurin pe perioada de vară pină toamna tirziu. Intrucit această suprafață de pășune nu este amplasată intr-un perimetru irigat, unii factori (este adevărat, din afara cooperativei agricole) au găsit posibilități de forare a unor puțuri, in

foarte bine, să fie primul răspunzător de producerea furajelor, de calitatea și cantitatea acestora. Fără o bază furajeră bine gindită și, mai ales, fără o muncă temeinică, de înaltă prOfesionalitate. nu se poate asigura hrana necesară animalelor. Oare acum, cind animalele au in iesle doar paie și coceni (chiar dacă acestea sint saramurate, melasate, Înnobilate, tot paie și coceni se numesc). inginerul-șef este oare îmoă- cat in sinea sa că și-a făcut pe de-
De ce se oprește exemplul bun la porțile fermei zootehnice ?

J

Despre cauzele rezultatelor modeste în sectorul de creștere a animalelor la 
Cooperativa Agricolă de Producție Videle, județul Teleorman

tetului de partid pe C.A.P., ocolește cauzele care fac să se dea asemenea hrană necorespunzătoare animalelor și nu o face in mod întimplător, intrucit o vină o poartă și el.In cealaltă fermă, situată la extremitatea localității Videle, situația nu diferă prea mult. Și aici, atit nivelul producțiilor, cit și starea de întreținere a animalelor lasă de dorit, ca să nu ’-i rile mari asistenței cum . să natalitatea de numai șefului de . .. _____ ,___de natură1 să-1 seuze 'in primul rind pe el, ca tehnician și responsabil pentru întreaga activitate din fermă, ca și pe medicul veterinar obligat șă supravegheze starea de sănătate a animalelor și în mod’cu totul deosebit a animalelor de reproducție.

mai vorbim de neajunsu- existente in asigurareasanitar-veterinare. Altfel se explice faptul că a fost antil trecut 72 la sută. Explicațiile fermă. Ion Chiru, nu sint

lesne de imaginat cum arată, din moment ce anul trecut de-abia s-au putut asigura pentru stabulația de iarnă 125 tone, față de un necesar de 426 tone. Nu numai faptul că din lucerna s-a consumat sub formă de masă-verde a condus la deficitul de fin din iarnă, dar in primul rind producțiile slabe obținute de pe lu- cernieră constituie cauzele acestor neajunsuri. în condițiile cind masa- verde se poate asigura din culturi de rapiță și secară, lucerna trebuie preparată numai pentru fin și semi- fm. Tot pentru perioada de stabula- ție, față de un necesar de 2 088 tone suculente, s-au asigurat numai 725 tone. Astfel că acum, in primăvară, ș-a ajuns ca animalele să fie hrănite cu paie și coceni, pină la apariția masei-verzi, situație cu destul de mari implicații atit în producțiile zootehnice, cît mai ales în starea de sănătate a vacilor cu lapte. Unitatea. mai dispune, în cadrul supra-

■ v. timp ce consiliul popular le-a pus la dispoziție materiale necesare, dar a lipsit ceva totuși : a lipsit interesul real al conducerii cooperativei de a iriga și de a asigura de pe pășune o cantitate cit mai mare de masă- verde.Ce trebuie totuși să întreprindă conducerea unității pentru redresarea zootehniei ? Ce ar trebui să întreprindă organele locale de partid și cu deosebire organele agricole județene ? In primul rind, se impun acțiuni, ferme menite să schimbe mentalitatea celor ce răspund de activitatea din zootehnie. Inginerul- șef al unității, venit in cooperativă cu multe ginduri bune, cum spunea, și-a pierdut pe drum elanul și s-a aliniat parcă nepăsării, apatiei și lipsei de interes pentru soarta zootehniei. Sarcinile importante ale inginerului-șef, ca primul specialist: al unității, nu sint și nu pot fi în afara • zootehniei. El ar trebui, și o - știe

plin datoria ? In discuția pe care am purtat-o cu specialistul numărul unu al unității, acesta recunoștea că a făcut intr-adevăr foarte puțin pentru asigurarea hranei animalelor. Ca specialist ar trebui să analizeze în mod critic cauzele nerealizării producțiilor de furaje, măcar acelea prevăzute prin balanță. Aici, la Videle., unde pămintul nu este atit de darnic, s-ar cuveni ca oamenii, specialiștii să fie mai întreprinzători. Cu ani în urmă exista o tradiție, a cultivării meiului, un furaj valoros, în special pentru cele aproape 1 000 de oi Cite are zootehnia unității. De ce oare această practică a fost abandonată ? De așernenea, cultivarea unor suprafețe mai mari de rapiță și secară ar aduce primăvara mari foloase in asigurarea cu masă-verde a- rațiilor de hrană a animalelor, iar finul (de • lucernă ar rămîne in cantități îndestulătoare pentru - perioada de ștabulație.

Și o problemă care ar trebui cu maximă urgență analizată și rezolvată de către organele agricole jur dețene. Este vorba de măsurile zoo- veterinare ce se impun cu acuitate. Natalitatea slabă este de fapt una din cauzele rezultatelor economice nesatisfăcătoare. O răspundere în acest sens o poartă, alături de consiliul de conducere al unității, și medicul veterinar de circumscripție, Ni- colae Fodor, care ar trebui să se ocupe cu mai multă răspundere de organizarea procesului de reproduCT ție, de asigurarea stării de sănătate a animalelor, condiții esențiale în realizarea efectivelor, in asigurarea unui ritm natural de înlocuire a a- nimalelor. Or, trebuie arătat că după rezultatele slabe ale producției zoo- tehnice, după starea fiziologică j animalelor, nu se poate spune ca specialiștii, și in primul rind medicul veterinar, și-au făcut datoria pe deplin.Toate aceste probleme, deloc simple și nu ușor de rezolvat, trebuie să facă obiectul unei analize temeinice și responsabile din partea organelor agricole județene. Să fie mai în profunzime analizată problema reorganizării sectorului zootehnic, șl cu deosebire a lotizării și concentrării într-o singură fermă spre a li se acorda animalelor îngrijirea și atenția corespunzătoare. Se impune o analiză urmată de măsuri concrete care să schimbe radical situația. Șl ar mai trebui, nu in ultimul rind, analizată problema modernizării sectorului zootehnic, pentru care unitatea dispune de fonduri proprii, dar organele agricole tergiversează aprobările începerii lucrărilor.Iată citeva probleme care trebuie să-și găsească de urgență rezolvarea și aceasta pentru că la Cooperativa Agricolă de Producție Videle sînt suficiente forțe în măsură să asigu-- re o rapidă redresare a sectorului zootehnic. |
Peîre CREȘTEA
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Putere sporită de convingere activității
pentru cunoașterea și respectarea legilor țăriiO dată cu înălțarea grandiosului edificiu al economiei naționale, printre prioritățile strategiei politicii partidului la loc de seamă se situează și modelarea unui nou tip de personalitate umană, care să îngemăneze în cel mai înalt grad aspirația către progres cu un larg activism social. Referindu-se la aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia că orînduirea de tip nou poate fi edificată numai cu oameni noi. amplul proces de construcție socialistă asigurînd transformarea conștiinței omului, prin îmbogățirea ei cu noile orizonturi ale cunoașterii, cu valorile moral-poli- tice ale noii societăți.în această viziune strategică de proiectare și realizare a omului nou, un rol de prim ordin revine normelor care reglementează viața juridică a societății, acestea asigurînd nu numai afirmarea drepturilor, libertăților și obligațiilor cetățenești fundamentale, ci și bunul mers al întregii activități economico-sociale. în astfel de condiții, respectarea legii constituie nu numai un element de apărare a cuceririlor revoluționare și valorilor sociale, dar și un puternic factor care generează libertatea și demnitatea umană, prin formarea și dezvoltarea unor atitudini înaintate și intransigente față de orice încercare de încălcare sau eludare a legii, a convingerii morale că nimeni nu poate să se abată de la principiile eticii și echității socialiste.Pornind de la obiectivele înscrise în programele de activitate și de la concluziile desprinse din analizele periodice ale secretariatului și biroului Comitetului Județean Vaslui al P.C.R., Cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico- educativă este preocupat să-și îmbogățească și diversifice gama de mijloace și forme de asigurare a continuității și calității acțiunilor de educare juridică a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii.în acest context, o deosebită atenție s-a acordat și se acordă organizării activității de pregătire a propagandiștilor, pe zone industriale și

centre de consilii unice agroindustriale, acțiune la care participă specialiști ce susțin expuneri, consultații și răspunsuri la întrebări pe probleme de legislație. Aceste dialoguri directe intre reprezentanții justiției, propagandiști ai comitetului județean de partid și din întreg sistemul învățămîntului politico- ideologic se bucură de un larg interes. Ele sînt deosebit de fructuoase sub multiple aspecte : îmbină explicarea normelor legate în strînsă legătură cu situațiile concrete din practica judiciară, aduc în dezbatere inclusiv fenomene cu un grad

editarea periodică lante și broșuri cu gamă foarte largă probleme pe teme sînt confruntați activiștii de partid și de stat repartizați în teritoriu sau reieșite din sesizări și scrisori ale oamenilor muncii. Menționez în acest sens că secția de propagandă a comitetului județean de partid, împreună cu Asociația juriștilor, a tipărit asemenea broșuri privind legislația economică in industrie, organizarea și retribuirea muncii în acord global și direct în agricultură, urmind să fie elaborate asemenea

a unor foi vo- răspunsuri la o de întrebări și juridice cu care

Din experiența județului Vaslui

mai restrîns de manifestare, oferă precizări asupra stării de legalitate din fiecare localitate sau unitate economică. Folosind aceste lntîlniri și alte mijloace de investigare asupra modului cum sînt cunoscute și aplicate actele normative, împreună cu Asociația județeană a juriștilor, se organizează periodic, la locurile de muncă, dezbateri asupra conținutului actelor normative, în cadrul cărora, în prezența conducătorilor de unități și formații de lucru, sînt temeinic analizate cazurile de încălcare a unor obligații, unele măsuri arbitrare necorijate de conducerile colective care au influență negativă asupra climatului de muncă. Acest fapt își are însemnătatea sa,fiind că într-un număr restrîns de unități,agricole, se conturase și tendința ca unii factori de conducere și din domeniul administrativ-financiar Ioc să popularizeze reglementări legale păstrat1* în arhivă.O altă modalitatedeosebite asupra cunoașterii legii de către fiecare cetățean o constituie

datîndeosebi comerciale șl
inconținutul unor le puneau „lacu Implicații

materiale pentru probleme legate de învățămînt, comerț și alte domenii.Acțiunile pe care le organizăm sînt, de obicei, precedate de dezbateri în colectivul cabinetului județean de partid pe probleme ale popularizării hotărîrilor de partid și legilor țării, iar pe baza unor sinteze, documentare și consultații sînt apoi susținute expuneri și conferințe în organizațiile de partid, de masă și obștești, în unități și colective de muncă. O serie de abateri săvîrșite de unele cadre de conducere și alți oameni ai muncii au constituit obiectul unor dezbateri temeinice în colectivele de muncă, accentuîndu-se necesitatea însănătoșirii — in acele locuri — a climatului de ordine și disciplină, a formării unei opinii de masă care să combată și să prevină astfel de manifestări, Pe baza acestor fapte, la instruirile periodice ale cadrelor de conducere din aceste domenii și din alte sectoare s-a instituit practica realizării unor acțiuni sistematice de cunoaștere a legii, insistîndu-se îndeosebi asupra celor mai eficiente

metode de depistare și prevenire a unor acte infracționale, mai ales prin eliminarea condițiilor care le-ar favoriza.Activitatea educativă-preventivă desfășurată, folosirea unor forme de atragere a oamenilor muncii la respectarea legalității, denunțarea și , combaterea publică a unor acte de încălcare a legii au contribuit ca starea infracțională să scadă an de an. iar valoarea pagubelor provocate avutului obștesc să înregistreze o permanentă diminuare ; deși aceste fapte reflectă dimensiunile valorice ale activității de educație juridică, totuși nu se poate aprecia că s-a făcut totul pentru sporirea eficienței activității ideologice și politico-educative în acest domeniu, în continuare sîntem preocupați de a diversifica mai mult metodologia educațională, punînd accent mai mare pe activitatea în microgru- puri și munca de la om la om, deoarece cele mai multe nereguli șl cazuri de încălcare a legii se constată mai ales acolo unde mai există reziduuri de subiectivism, care duc la substituirea legii cu decizii arbitrare.Pe baza orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea și la Conferința Națională ale partidului, a tezelor și ideilor de mare valoare principială și practică cuprinse în magistrala Expunere prezentată la marele forum democratic din noiembrie 1988, vom acorda o mai mare atenție integrării în procesul de pregătire juridică a cadrelor de conducere și personalului de control fi- nanciar-preventiv, atragerii în a- ceastă activitate a largului activ obștesc de juriști și altor specialiști care dispun de un bun nivel de pregătire politico-ideologică și profesională și au reale disponibilități pentru educarea revoluționară a oamenilor muncii, in primul rînd a tineretului.
Petrea IOSUBdirector al Cabinetului Județean Vaslui pentru activitatea ideologică și politico-educativă

Spiritul revolut ionar
(Urmare din pag. I)științifice, principiale șl responsabile de promovare a noului, de adecvare continuă la nou a elementelor, raporturilor si etapelor construcției socialiste.La Congresul al IX-lea s-a renunțat definitiv la concepția „modelului unic11 în edificarea orinduirii socialiste. Noua poziție exprimă un moment crucial în evoluția construcției societății socialiste. Respingerea modelului unic înseamnă asigurarea dreptului fiecărui pooor de a se dezvolta cum dorește, de a decide asupra căilor evoluției sale viitoare, cerința ca socialismul să fie rezultatul luptei forțelor revoluționare interne, ca el să nu fie impus din afară.Refuzul modelului unic se referă, în același timp, și la dezvoltarea noii societăți ; socialismul se construiește în condiții diferite. în conformitate cu realitățile din fiecare tară. Partidul nostru exprimă în această problemă un viguros democratism istoric : fiecare tară, indiferent de dimensiunile ei, are libertatea de a participa la făurirea istoriei lumii contemporane, în limitele respectării acțiunii legilor generale ale edificării socialismului, ale concepției despre lume și viață a clasei muncitoare. Această libertate conferă popoarelor „încredere în forțele lor. în capacitatea lor de gîndire și acțiune, sentimentul de demnitate patriotică, revoluționară11 și este opusă, prin definiție. oricăror idei care presupun un centru de dirijare și control al dezvoltării generale a societății actuale. Trebuie spus că refuzul de a ridica o experiență la nivelul unui model unic este profund motivată, întrucît nu o dată, pe calea unui asemenea model s-au afirmat interese străine popoarelor, istoriei si culturii lor. Bineînțeles, experiențele particulare nu sint absolut unice, ele conțin elemente ce le apropie, datorate unor cerințe proprii legilor obiective si. totodată, contribuie la îmbogățirea experienței comune a mișcării revoluționare.Noul este definit cel mai adesea în raport cu vechiul, implicînd astfel un element temporal : vechiul tine de trecut, iar noul este legat de prezent sau viitor. Trebuie însă subliniat faptul că P.C.R.. plecînd de la o poziție teoretică, avîndu-și originile în gindirea înaintată din filozofia contemporană. susține că în judecarea noului elementul temporal reprezintă o condiție necesară, dar nu si suficientă. Rezultă de aici cerința de a evita simplificările în aprecierea

noului si nevoia de a adopta o perspectivă multicriterială. La Consfătuirea recentă pe probleme economice de la C.C. al P.C.K. se că este necesar ca noastre de cercetare trăm pe ceea ce este ce avem în vedere următorii cîțiva ani. cestea. cercetarea, cuiva dreptul de a gîndi si a veni cu ceva nou, se cuvine să se ocupe. îndeosebi. cu probleme de perspectivă, cgre să ducă la o schimbare revoluționară în diferite domenii de activitate. Același sens il au și considerațiile cu privire la aprecierea produselor pentru export. Nu este nevoie doar să creăm produse noi pentru a le vinde în afară, ci e obligatoriu să punem și problema creșterii eficientei și a modului în care comercializăm aceste produse.Evaluarea noului, alegerea, organizarea și adoptarea lui sînt procese ce se află sub controlul social, sub conducerea politică a partidului. Influența complexă, si deseori contradictorie, a noului, dezvoltarea socialistă nu sînt lăsate, în țara noastră, la voia întâmplării, astfel Incit să aibă consecințe incontrolabile si de nestăpinit Astfel. Congresul al XIII- lea al partidului a stabilit planuri care au drept caracteristică nu doar creșteri cantitative superioare celor vechi, ci mai ales accentuarea dezvoltării intensive. Calitatea a fost învestită cu funcția de criteriu fundamental în analiza realizărilor economice. Scopul urmărit este acela de a stabili o poziție de principiu a tării în raport cu tendințele manifestate ne plan mondial, de dezvoltare intensivă a economiei naționale Si de introducere a progresului ști- . intific în industrie, agricultură. în economie, în viata socială în general. La Consfătuirea de lucru din 2—3 martie 1989, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat a- ceastă poziție, subliniind că pentru economia românească, in momentul de fată, nu există o problemă mai importantă decît aceea a organizării științifice si a modernizării producției. în același timp. în interpretarea și însușirea noului. P.C.R. adoptă o poziție principială. Criteriul de judecare a noului nu îl constituie imitația. dorința de a ieși in evidentă cu orice preț. încercarea de a crea simpatii conjuncturale. Afirmarea spiritului revoluționar în dezvoltarea societății socialiste înseamnă. în principal, două lucruri fundamentale. întîi. noul trebuie judecat astfel incit să asigure dezvolttfrea pe baze

spune în programele să ne concen- actual. pe ceea să realizăm în Dincolo de a- fără a limita

socialiste a societății, să nu deschidă în nici un fel calea spre pitaliste, care pot aduce dezvoltării viitoare. în rînd. se pune problema tezelor de bază ale teoriei revoluționare. între care un loc de frunte îl ocupă întărirea proprietății întregului popor si cooperatiste și, mai presus de orice, menținerea și sporirea rolului conducător al partidului.Poporul român se află în competiție cu sine însuși și, în același timp, cu lumea întreagă, fie ea socialistă sau nu. în această competiție în care noul devine un aliat de nădejde se are în vedere, intîi de toate, eliminarea decalajelor fată de țările dezvoltate și ajungerea României la stadiul de tară mediu dezvoltată. Obiectivul final, dacă se poate vorbi despre asa ceva, este insă acela de a ajunge prin propria muncă Și pritl propriile realizări la nivelul exigentelor științifice si revoluționare proprii nivelului actual de dezvoltare a lumii contemporane.
Prof. univ. dr. Achlm MIHU

forme caprei udicli ai doilea respectării
DOLJ : „Creativitate 

și eficiențâ în învățămînt" în școlile din lnvățămîntul gimnazial și liceal din județul Dolj s-au încheiat acțiunile metodico- șt’iințifice și politico-educative din cadrul celei de-a 4-a ediții a manifestării „Creativitate și eficiență în învățămint". care, în acest an. s-au desfășurat sub genericul „E- ducația prin muncă și pentru muncă a tinerei generații, integrarea învățămîntului cu cercetarea, producția și practica social- politică — proces revoluționar de înnoire și modernizare a școlii românești11. Așa cum ne spunea prof. Gheorghe Călbureanu. inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Dolj, la faza de masă a acestei tradiționale competiții au fost antrenate peste 5 000 cadre didactice; iar la faza județeană au fost prezentate peste 650 comunicări științifice și referate cu conținut metodic și educativ. Expoziția județeană organizată cu acest prilej a cuprins 353 mijloace de învățămînt, aparatură didactică, culegeri de probleme, texte literare. (Nicolae Băbălău).
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de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară (color) • Creșterea 
tot mal puternică a rolului condu
cător al partidului in toate sectoa
rele de activitate — cerință obiec
tivă a progresului multilateral al 
patriei

19,50 Industria — programe prioritare

30.10 Trăim decenii de împliniri mărețe 
(color). Emisiune de versuri și cîn- 
tece patriotice

30,40 Mindrla de a fi cetățean ai Româ
niei socialiste (color)

30,55 Din marea carte a patriei (color) 
• Imagini de geografie contem
porană din Munții Făgărașului

31.10 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României. Spirit revoluționar 
tn gîndlrea și acțiunea tinerilor 
pentru ridicarea calitativă a pre
gătirii profesionale (color)

31,30 Te cintăm, Iubită țară 1 (color). 
Muzică ușoară românească

31,50 Telejurnal
32,00 închiderea programului

Cabinetul de informatică de la Liceul „August Treboniu Laurian" din municipiul BotoșaniFoto : S. Cristian
Receptarea

contemporană a tradiției
In curgerea neistovită a timpului, înnoirile de azi se însumează firesc tradiției. Imbogățind-o, ducind mereu mai departe prețioase acumulări, creația populară contemporană se afirmă, prin cele mai caracteristice manifestări ale ei, ca un fenomen de admirabilă continuitate. In cadrul unei firești selecții valorice între ieri și astăzi, se stabilește o circulație fertilă, capabilă să contureze caracterele specifice, ușor de recunoscut în fiecare moment al neîntreruptei dezvoltări a folclorului românesc. Ceramica mai ales — domeniu complex al culturii populare, cu rădăcini în istoria noastră ce vin din adîncimile insondabile ale neoliticului — cunoaște astăzi o spectaculoasă dezvoltare. Festivalul național „Cîntarea României11 a prilejuit, de la o ediție la alta, o fertilă confruntare între meșteri vestiți din toată țara, dar mai ales a constituit cadrul stimulator al formării și dezvoltării unor noi creatori care ilustrează cu strălucire o firească și necesară receptare contemporană a tradiției. O dovedește nu doar prezența celor mai variate obiecte de ceramică In manifestări prilejuite de etapele succesive ale Festivalului muncii și creației libere, ci o ilustrează continuu activitatea ■ zilnică a zecilor de meșteri de pe întreg cuprinsul țării. ____La Mihăileni, județul Botoșani, străveche vatră folclorică, prelucrarea materialului ceramic cunoaște astăzi o deosebită dezvoltare. Aici, tn această zonă de nord a țării, calitatea materiei prime este atît de bună încît vestitul centru ceramic de la Marginea își procură și astăzi lutul de pe terenurile Mihăileniului. O modernă întreprindere asigură meșterilor din Mihăileni mecanizarea principalelor etape de lucru. Dar dacă malaxoarele sau cuptoarele de mari proporții dau întregii ambianțe de aici un aspect industrial, roata olarului, gaița sau cornul, folosite pentru decor, ne amintesc latura creatoare a muncii desfășurate aici. Căci mina unui meșter ca Neculai Manole poate să „înflorească1* zilnic 600 de vase sau să modeleze alte 120. Formele sînt mereu altele, decorul, în limitele sale tradiționale, nu se repetă niciodată.Șiruri lungi de obiecte de cele mai diferite fbrme, de la străchini simple Ia ulcioare cu decor complicat, își așteaptă rîndul spre a fi arse, apoi smălțuite și din suprafața simplă a prind contur motive moși-strămoși, motive terii din Mihăileni le strălucire.Referindu-se la tradițiile cele mai de preț ale acestei arte, Neculai Manole, fiu și nepot de olar, Ion Pleș- can, Maria Manole, Gheorghe Masian — meșteri cunoscuți în întreaga țară — ne-au vorbit despre motive și culori, despre albul de Mihăileni și galbenul de crom, despre roșu și

albastru, negru și verde — puse atît și cum trebuie, astfel incit armonia să predomine. Frumusețea expresiei plastice, potrivirea lorilor au fost și secolelor pe care mica românească, experiența directă .noașterea ei imediată. Pe o realitate naturală, caracteristică, interpretată artistic se întemeiază și modelele —■ soarele, șarpele, lalelele, trandafirii, crizantemele, florile soarelui, motive pe care meșterii nu le-au notat în caiete sau cărți, ci în lutul pe care l-au ridicât la un înalt nivel de creație. Și astăzi modelele sînt așezate „din memorie11 — cum ne-au spus interlocutorii —. adică așa cum le-a înregistrat sensibilitatea pentru formă și culoare a fiecăruia. Carac-

armonioasă a cu- aicl, de-a lungul le numără cera- determinate de a naturii, de cu-

> •

nou arse. Pe acestor vase preluate din cărora meș- dau o nouă

teristici definitorii ale spiritualității românești au fost și pot fi regăsite in aceste creații, în armonia și discreția raporturilor constructive, într-o echilibrare și pondere specifice, în vibrația culorii, in acel simț al decorativității formelor, atît de puternic păstrat in tradiția populară.Cunoașterea ceramicii de Mihăi- leni are, în acest sat Îndepărtat, dar atît de prezent prin obiectele create în viața culturală a țării, sensul în- tilnirii cu vocația pentru frumos, atît de măiestru și diferit întruchipată. Acasă Ia Gheorghe Masian, de mai multe ori laureat al Festivalului național „Cîntarea României1*, distins cu premii întiî la concursurile de ceramică de la Iași și Rădăuți, am descoperit o altă ipostază a ceramicii populare — aceea de sculptură „naivă11. întruchipate In lut ars și smălțuit, o întreagă formație de „fluierași11, imaginea unui olar lu- crind la roată, un întreg teatru popular cu orchestră și actori, o scenă desfășurată la fintînă — toate, aspecte vorbesc autorului, în creații zonal.în aceste locuri In care, la începutul secolului, erau atestate documentar șase mari ateliere de olărie, meșteșugul acesta a cunoscut o progresivă dezvoltare. Calitatea vaselor făurite, rezistența, finețea și strălucirea pastei, frumusețea motivelor geometrice și florale le-au făcut repede cunoscute nu numai in Moldova de Sus. ci în toată țara. Preocuparea susținut® a meșterilor

ale satului contemporan, nu doar despre talentul ci și despre valorificarea, originale, a specificului

olari și de a-și adapta creația, de a valorifica integrării lor în viața de astăzi a oamenilordanță cu noul statut al creatorilor populari. Căci dacă înainte ei beneficiau de prestigiu în fața unei mici colectivități sociale, astăzi activitatea lor se definește printr-un adevărat prestigiu național. Olarii din nordul țării nu au uitat că există în acest domeniu norme specifice care nu trebuie degradate, care dâu valoare produselor lor. adevărate caracteristici care le conferă personalitate în cadrul culturii actuale. Un reper important in acest sens il constituie admirabila expoziție permanentă de ceramică populară din Mihăileni. întemeiată pe cele circa 500 de obiecte de artă populară, donate de Maria și Nicolae Zahacinschi, această prețioasă colecție de artă populară reunește piese de ceramică mai veche sau mai nouă din Harghita. Mureș. Bis- trița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Bihor, Arad. Hunedoara. Mehedinți, Gorj, Vilcea, Olt și, la loc de cinste, ceramica zonei botoșănene. cu vestitele centre de Ia Frumușica, Hudești, Ștefănești, Mihăileni. El însuși descendent al unei familii de olari, Nicolae Zahacinschi s-a întors cu pasiune și răbdare asupra meșteșugului strămoșilor săi nu doar colecționînd de-a lungul întregii sale vieți aceste obiecte de artă populară, ci și studiindu-le, dînd la iveală o interesantă „Istorie a ceramicii din Mihăileni11. Colecția sa este un reper important in formarea tinerilor olari care-și perfecționează meșteșugul in atelierul-școa- lă din sat. Ceea ce este ciștigat prin secole de muncă trebuie păstrat, ceea ce s-a obținut prin acumulări lente, care dau specificitate acestui domeniu, trebuie continuat la un înalt nivel. Sînt procese cumulative și stimulative care concentrează puterea de creație, se impun pe linia continuării bunului gust, a specificului ceramicii tradiționale românești. „Un lucru rămîne și trebuie să rămină stabil — ne spunea Geor- geta Pohonțu, secretar adjunct cu propaganda la Comitetul comunal de partid —. de nezdruncinat prin vreme, legîndu-1 pe micul meșteșugar de odinioară de omul tehnicilor moderne de astăzi : gustul pentru frumos, laolaltă cu dragostea pentru munca îndeplinită cu rost și iscusință, cu pasiune pentru -lucrul bine făcut», care să înalțe în ochii săi șl ai celor din jur mindria celui ce-1 făurește. Este ceea ce olarii și ceilalți oameni ai Mihăilenilor au dovedit-o din totdeauna11.Trăitori și creatori întru lumina acestei aspirații, creatorii populari din Mihăileni și-au pus. și în acest fel. fapta, ca și gindul. în slujba țării, cu toată energia, priceperea șl talentul lor.
Marina PREUTU 
Euqen HRUȘCA

aceste tradiții in sensulse manifestă in concor

• Maria și Mirabela in Tranzisturia: 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13; 15;. 17; 19
• Martori dispăruți : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
0 De ce are vulpea coadă : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Francois Villon : PATRIA (11 86 25)
— 9,30; 14; 18, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 13; 17, MELODIA (11 13 49) — 
10,30; 14,30; 18
• Rămășagul : MELODIA (11 13 49) — 
8,45
0 Vacanța cea mare : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Inima piratului — 15; 17; 19, Lolek 
și Bolek in lumea basmului — 9; 11; 
13 : DOINA (16 35 38)
• Ultima noapte a Șeherezadei : 
GRI VITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17 ; 19
• Moștenire cu bucluc : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18
• Unde este un „nofelet" 7 : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Zece negri mititei: UNION (13 49'04)
— 9; 12; 15; 18
• Iacob : POPULAR (35 15 17) — 15: 
17; 19
• Oricare fată iubește un băiat : 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Tigrul cenușiu : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 18
0 Iubire statornică : VOLGA (79 71 26)
— 9’ 11" 13* 15* 17" 19
• Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) — 
9.30; 12: 14,30; 17: 19,15
• Prețul unei vieți : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 18
0 Misiune specială : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 10,45; 12,30; 14.15; 16: 
17,45; 19,30

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Moștenirea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Drumul singurătății — 18 ; 
(sala Atelier) ; Idolul și Ion Anapoda 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Oana Velcovicl (Beethoven, 
Schubert, Musorgski) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : A 
treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase11 
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare că 
mă-nsor — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de cintece și dansuri populare 
românești — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 11 ; 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 11
0 Circul București (10 41 95) : Vedete
le Circului din Varșovia — 19

Se împlinesc în aceste zile doi ani de cind s-a înființat secția română a Teatrului de Stat din Sfîntu Gheorghe. Manifestările reunite atunci sub genericul „Primăvara teatrală1* au confirmat, prin larga participare de care s-au bucurat din partea publicului. nevoia reală de teatru, de artă în general, de cultură a oamenilor muncii, a tineretului, a locuitorilor de toate vîrstele și categoriile din orașul-reședință al județului Covas- na. ca și din alte localități ale acestuia. Format din cele mai proaspete promoții ale institutelor de teatru din București și Tirgu-Mureș. cărora li s-au alăturat actori cu experiență și talent din alte teatre ale țârii, cel mai tînăr colectiv teatral profesionist românesc și-a început activitatea sub bune auspicii, beneficiind. în prima sa etapă, de spectacolele absolvenților din București — „Asta-i ciudat** după Miron Radu Paraschivescu (musical de Laurențiu Profeta și Eugen Rotaru). „Matca11 de Marin Sorescu și „Platonov11 de Cehov —. realizind. ca premiere inaugurale. „Un pahar cu sifon11 de Paul Everac și „Acțiunea se petrece în zilele noastre11 de Elena și Nicolae Roșu (premieră absolută).Recentul turneu întreprins în București de tînărul colectiv teatral ne-a dat prilejul să apreciem o bună parte din roadele activității sale din acest scurt interval de timp, roade bogate ale Unei munci intense, desigur, dacă privim în ansamblu cele șase spectacole prezentate în cadrul turneului și dacă ne gîndim că. în aceeași perioadă. au mai avut loc la sediu tncă trei premiere, precum și numeroase deplasări în județ. Deși cantitatea nu înseamnă, ea singură, valoare, ea poate fi o premisă a valorii atunci cind e vorba de un colectiv talentat, aflat Ia început de drum, care trebuie să-și apropie, să-și formeze și să-și mențină publicul, un public pentru care fiecare nou spectacol înseamnă un test : de gust, de aderentă spirituală de receptivitate. Și chiar dacă cele șase spectacole ne-au apărut inegale ca valoare, fie datorită textului. fie realizării scenice, ele ne-au convins că secția română a Teatrului din Sfîntu Gheorghe s-a constituit deja într-un colectiv de creație înzestrat și armonios, de bun nivel profesional care tși poate permite abordarea unor partituri dintre cele mai dificile, pentru a-și împlini misiunea educativă ce i-a fost încredințată.O asemenea partitură s-a dovedit a fi „Femeia îndărătnică1* de S.hakes-

peare (în traducerea bogat nuanțată a lui Dan A. Lăzărescu). realizată scenic de Mîrcea Cornișteanu. cu energie și inventivitate. într-un spectacol de antrenantă vervă comică și anga- jantă reflexivitate, care pune în valoare. în mod programatic, ideea interferenței teatrului cu viața și a puterii teatrului de a influenta realitatea. in primul rînd prin dezvoltarea rolului lui Christofor Sly (bun. Sebastian Comănici) pînă la a-1 face să intervină în spectacolul trupei ambulante și să preia, in final, lecția piesei din piesă. închizînd astfel, logic, acolada deschisă prin prologul comediei — sugestie legitimată, de alt-

done (Tranio), farmecul scenic al Teodorei Mareș (Bianca) — s-a integrat convenției teatrale impuse de regizor. participind cu voioșie la organizarea improvizației. în scenografia adaptată cu acuratețe funcțiilor ei convenționale (o căruță demontabi- lă și lesne transformabilă) de Mircea Ribinski.tn același perimetru, al valorificării scenice a clasicilor universali, s-au înscris alte trei spectacole ale turneului, de variate calibre .artistice și vădind înclinația pronunțată a colectivului — poate ca răspuns unor preferințe ale publicului — spre comedie. O comedie de diverse specii

curte11), istorie romanțată și satiră politică fantezistă, nu de mare adîn- cime. dar de reală atractivitate prin construcția impecabilă și jocul de efect sigur al situațiilor-surpriză bine calculate, intr-un spectacol vivace, condus cu siguranță și ironie, tn care actorii s-au mișcat cu elegantă și umor de bun gust. în scenografia laconică și sugestivă a Laviniei Dima. La alt nivel S-a .situat spectacolul ..Căsătorie prin concurs11 — „comedie de Tudor Mușatescu după Carlo Goldoni11 (cum scrie în caietul-program). cu muzica generoasă de Aurel Giro- veanu. care s-a vrut a fi un musical cu caracter popular larg accesibil, dar
Opțiunile repertoriale - premise

ale consolidării profilului teatrului
fel. de unele variante ale Shakespearean —. precum alte mijloace. Cit despre principal. între Petrucchio na. el a fost privit ca o născută din prejudecățile Intre două caractere puternice, două voințe neînduplecate, cu drepturi egale la existentă. „îmblînzirea1* Ca- tarinei apărînd mai mult ca un act de înțelegere și înțelepciune feminină decît ca expresie a supunerii datorate iubirii atotbiruitoare, fapt evident și in monologul final al eroinei. rostit de Oana Ștefănescu cu fermitate și, in aclași timp, cu un rafinament al nuanțelor mergînd pînă la ambiguitate. Tînăra actriță s-a impus, de altfel. în cadrul spectacolului (și în alte spectacole), ca o personalitate formată, cu o gîndire limpede și o remarcabilă capacitate de comunicare a stărilor emoționale. I-a fost un bun partener Constantin Cotimanis. infiltrat trucchio cruzimevagi inflexiuni finale de tandrețe. O bună echipă actoricească — din care s-au reținut suculenta comică a lui Constantin Florescu (GrOmio). umorul sec al lui Ionel Mihăilescu (Gru- mio). ironia elegantă a lui Dorin An-

textului și prin conflictul și Catari- infruntare mediului.

al cărui simt al umorului s-a în conturarea unui Pe- autoritar și cinic pînă la in tactica sa pedagogică, cu

și esențe, de la cea amară a lui Ce- hov la aceea veselă și populară a lui Goldoni, ajungînd la aceea salonardă a lui Scribe. Și dacă nivelurile spectacolelor au fost diferite, aceasta s-a datorat nu autorilor aleși, ci tratamentului artistic aplicat, tn reușitul mozaic scenic intitulat ..Din lumea lui Cehov“. Constantin Codrescu a reunit în jurul unei idei teatrale valabile cîteva dintre piesele scurte ale marelui scriitor rus. evidențiind multiplele fațete ale complexului univers cehovian, subliniind lirismul vodevilesc punctat de Ironie („Ursul11), satira grotescă (Cîinele generalului11), hiperbola acidă („Jubileul11), gustul amărui al neputinței umile („Efectul dăunător al tutunului11), dimensiunea tragicomică a ratării („Cîntecul lebedei11). într-o sinteză pătrunzătoare și orchestrată cu multă finețe, la care au contribuit cîteva remarcabile compoziții actoricești (Constantin Florescu. dezvăluind valențe multiple ale unui talent matur. Ionel Mihăilescu. Constantin Cotimanis Zoe Maria Albani ș.a.). Tre- cînd in alt registru, talentatul regizor și actor a pus in scenă, interpre- tînd cu rafinament unul din rolurile principale (Bolingbroke), comedia lut Eugâno Scribe ..Paharul cu apă11 (înscris pe afiș sub titlul „Duel' la

care. în regia nesigură a lui Mihal Dobre. a alunecat spre o reprezentație pestriță, cu scene de revistă de calitate îndoielnică și o avalanșă neselectivă de gaguri facile, nu lipsite de haz pe alocuri, dar suprapuse în exces situațiilor comice de bază ale textului goldonian. în acest conglomerat. talentele reale ale unor actori, ca Teodora Mareș. Bogdan Ca- ragea. Dorin Andone, Mihai Dobre, Vasilica Stamatin-Andone. Sandu Popa. își risipeau verva și strălucirea ca niște nestemate montate în- tr-un aliaj ieftin.Cele două piese românești cuprinse în programul turneului au relevat capacitatea colectivului de a aborda problematica gravă, dezbaterea etică sau drama politică de rezonantă contemporană. Piesa lui Paul Everac. „Un pahar cu sifon11. a fost transpusă scenic cu multă pătrundere de Constantin Codrescu. în cheia unei reproiectări a dramei tn conștiința eroului, al cărui rol capătă astfel o nouă dimensiune, potentată de jocul concentrat, participativ al Iui Constantin Cotimanis, replică activă In dialogul cu eroina, al cărei destin accidentat prin propria eroare de Înțelegere și atitudine și-a găsit O expresie scenică emoționantă și convingătoare în creația actriței Carmen

Petrescu, de o mare bogăție de mijloace și capacitate de transfigurare într-o succesiune de stări contradictorii.Aceeași actriță a dat credibilitate, prin sinceritate dramatică și sensibilitate, rolului titular din piesa „So- rana11 de Tudor Popescu (jucată sub titlul romanțios și imposibil „Departe dragostea se ascunde11), o confruntare de poziții și de convingeri și. in același timp, drama unei iubiri ratate. în împrejurările ce au premers înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August 1944. Spectacolul, pus in scenă de Constantin Codrescu. a impus prin puterea de a crea atmosferă tensionată și conducerea jocului actorilor spre reliefarea nuanțată a caracterelor și atitudinilor ; n-a putut insă, din păcate, să estompeze slăbiciunile textului, construit pe temelia unei situații dramatice plauzibile și originale, dar dezvoltat prin momente artificiale, suferind de o redundantă melodramatică ce-i scade puterea de convingere. Intenția de a imprima spectacolului un ' caracter poematic, prin coperta lirico-muzica- lă și jocurile de lumini, nu și-a atins ținta.Considerînd turneul secției române a Teatrului din Sfîntu Gheorghe un moment de bilanț al primei sale etape de lucru, din care nu au lipsit ezitările și tatonările în registru minor, putem aprecia că. în ciuda unor ne- împliniri, colectivul se află pe cale de a depăși dificultățile începutului. Se impune însă o angajare mai ho- tărîtă în afirmarea prin fapte de artă autentică a misiunii sale educative. O mai mare consecvență în soluționarea exigentă a repertoriului, care se cere îmbogățit cu opere majore Rle literaturii naționale și universale și. mai ales, cu piese ancorate în problematica revoluționară a zilelor noastre ; o mai mare încredere în receptivitatea publicului față de spectacolele bogate în substanță ideatică și dramatică. în capacitatea spectatorilor de toate categoriile de a vibra în consonantă cu mesajul artistic ce exprimă idealurile umaniste ale societății noastre socialiste ; o mai profundă implicare în viața spirituală din perimetrul social și uman complex în care activează — sînt condiții necesare pentru consolidarea profilului artistic al acestui colectiv talentat, ale cărui prime realizări constituie premise încurajatoare.
Margareta BĂRBUȚĂ
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Republicii Argentina

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Adunări jubiliare dedicate celei de-a 40-a

aniversări a Organizației Pionierilor

(Urmare din pag. I)Inminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Raul M. Gonzalez Ar- quati a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Argentina, Râul Alfonsin, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul român.In cuvîntarea prezentată de ambasador este relevată dezvoltarea continuă, pe baza stimei și înțelegerii reciproce, a tradiționalelor relații româno-argentiniene, sublini- indu-se că acestea au dobîndit noi dimensiuni șl semnificații profunde cu prilejul vizitei întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu în Argentina, care a reprezentat un moment deosebit în dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.
cu prilejul

(Urmare din pag. I)Inminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Praphot Na- rinthrangura Na Ayuthaya a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu din partea regelui Thailandei, Bhumibol Adulyadej, urări de fericire, de progres și bunăstare pentru poporul român, în cuvîntarea prezentată de ambasador sint reliefate evoluția pozitivă a relațiilor politice șl economice dintre cele două țări, dorința de a se dezvolta în continuare aceste bune raporturi. Relevînd faptul că succesele dobîndite de poporul român în dezvoltarea eco- nomico-socială a țării, obiectivitatea și clarviziunea politicii externe românești se bucură de o largă a- preciere în întreaga lume, în cuvîntare se subliniază că exemplul României servește drept sursă de inspirație pentru țările în curs de
Creșterea accelerată a productivității

(Urmare din pag. I)sarul de formate fixe nu numai pentru combinatul vîlcean, ci pentru toți beneficiarii din țară.Trăgind linie sub toate măsurile de modernizare a proceselor de producție. va fi ușor de sesizat influenta acestora asupra unui indicator de obicei mai puțin urmărit, dar de importantă majoră : productivitatea fizică. Care sint rezultatele, din acest punct de vedere ? Economista Emilia Ghițan, din cadrul biroului de organizare a producției și a muncii, precizează că in 1988 normele de timp au scăzut cu 11 ore la fabricarea fiecărei garnituri de mobilier modem, la mobilierul de artă —
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Ci nd tot greul este lăsat 
pe umerii unui singur colectivBilanțul activității economice desfășurate în județul Călărași în 1988 consemnează la indicatorul productivitatea muncii rezultate notabile : creșterea cu aproape 10 la sută față de 1987. Un asemenea rezultat este cu atît mai important cu cit a fost obținut. în principal, prin aplicarea măsurilor din programele de perfecționare și modernizare a producției și a muncii. Pentru acest an. programul de măsuri privind sporirea productivității muncii prevede un ritm deosebit de alert, și anume o creștere de peste .30 la sută față de realizările din anul precedent. De la bun început trebuie spus însă că acest procent — calculat la insistentele noastre — este aproximativ pentru simplul motiv că programul propriu-zis la care ne referim încă nu fusese definitivat de către oficiul de specialitate al Direcției județene pentru probleme de muncă si ocrotiri sociale, căreia îi revine această sarcină. De ce ?— Din cel puțin două motive, precizează tovarășul Gheorghe Bobocia. economist la oficiul forței de muncă.

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE :

Noi unități comerciale în județul TimișPeste 1 270 de unități comerciale funcționează în județul Timiș, majoritatea construite în ultimele dodă decenii, între care marile magazine universale „Bega“ și ..Timișoara", cele două mari complexe comerciale din Calea Buziaș și Calea gagului, situate în apropiere de două mari platforme industriale.Din discuția purtată cu directoarea Direcției comerciale județene Timiș, inginera Ținea Nica, aflăm că numai în anul trecuts-au dat în folosință 24 de noi unități la partere de blocuri, în cartiere muncitorești din Timișoara. Lugoj. Sinnicolau Mare. Jimbolia, unități cu efecte benefice privind aprovizionarea populației cu produse alimentare și bunuri industriale de consum. Numai în Timișoara. în cursul anului trecut, pe o suprafață de 4 000 de metri au fost deschise 15 unități comerciale cu diverse profile : de desfacerea laptelui, a produselor de panificație, a articolelor pentru copii și tineret. După cum sublinia interlocutoarea noastră, pornind de la sarcinile privind dezvoltarea, diversificarea și modernizarea producției de preparate culinare și de patiserie, s-a dat în folosință un laborator central, conceput pe principii moderne, dotat cu utilaje , de înaltă productivitate, care apro

în cuvîntare se evidențiază dorința Argentinei de a acționa în continuare pentru extinderea și aprofundarea cooperării cu România pe plan politic, economic, tehnico-ști- ințific, cultural, precum și pe arena Internațională, pentru soluționarea constructivă a problemelor complexe ale lumii de azi.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis președintelui Republicii Argentina urări de sănătate și fericire, de progres și bunăstare poporului argentinian prieten.în cuvîntarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu. re- levîndu-se bunele relații de prietenie și colaborare existente între România și Argentina, sint reliefate posibilitățile de adîncire și dezvoltare a acestei conlucrări reciproc avantajoase, avîndu-se in vedere realizările obținute de popoarele ro
Ambasadorul Thailandei

prezentării scrisorilor dedezvoltare, printre care se află și Thailanda, pe calea realizării progresului și bunăstării.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis, la rindul său, urări de fericire suveranului thailandez. de progres, prosperitate și pace poporului thailandez prieten.în cuvîntarea șefului statului român se exprimă satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare româno-thailan- deze, apreciindu-se că. prin eforturi comune, ele pot fi dezvoltate și mai mult in viitor. în folosul ambelor popoare. al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Evidențiindu-se că România promovează o politică activă de pace, prietenie și colaborare cu toate statele lumii, pe baza principiilor egalității în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și 

cu 114 ore. la 1 000 mp panel — cu 228 ore. la placaj — cu 7 ore pe metru cub ș.ajm.d.Măsurile și acțiunile întreprinse pe liniă modernizării produselor și tehnologiilor au început deja să-și arate roadele și în acest an. In primul trimestru, planul la producția- marfă a fost depășit cu 11,4 milioane lei, sporul înregistrat fiind realizat exclusiv pe seama creșterii productivității muncii, indicator care, la rindul său. a fost realizat, pe parcursul aceleiași perioade, in proporție de 109,3 la sută.
Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

Primul : macheta pentru întocmirea acestui program ne-a sosit cu mare întîrziere de la minister. Al doilea : nu toate unitățile economice republicane au adus la timp propriile lor programe de creștere a productivității muncii, din care cauză nici noi nu am putut să le centralizăm.— Din cite știm, există obligația nu numai de a centraliza măsurile propuse de fiecare unitate economică în parte privind creșterea productivității muncii și de a înregistra rezultatele obținute, ci. înainte de toate, de a controla permanent modul în care se realizează aceste programe ? In primele trei luni ale acestui an cum au fost îndeplinite aceste obligații profesionale, din moment ce nici programul respectiv de măsuri nu a fost definitivat la timp ?— Cea mai mare parte din procentul amintit de creștere a productivității muncii se asigură prin punerile în funcțiune ale noilor obiective de la combinatul siderurgic.Consultînd programele de măsuri existente aici, constatăm că intr-ade

vizionează cu cele necesare unitățile de desfacere din municipiul Timișoara. Laboratoare similare există și în municipiile Lugoj și Sinnicolau Mare, ambele modernizate recent.Demn de menționat, este faptul că în centrul atenției, pe baza unui program special, se află in perioada următoare sarcini deosebite. E vorba de revitalizarea unor vechi spații comerciale amplasate în perimetrul „Piața Unirii". Aici— unde s-a dat în folosință cofetăria „Unirea", cu casă de comenzi pentru livrarea la domiciliu a unor produse specifice — se preconizează realizarea unor unități de elită care să se constituie în exemple demne de urmat. De altfel. organizarea. în genere, a unei rețele comerciale profilate pe criteriul complexelor dispunind de magazfhe cu produse specializate— alimentare și dietetice — sau tip „Materna", sau pe unelte agricole și de grădinărit, sau pe desfacerea unor produse de calitate superioară tip „Romarta" în centrul municipiului, care să asigure o mai bună valorificare a fondului de marfă, ca să nu mai vorbim, de pildă, de construirea, in ultimul timp, a unor rampe de descărcare sau dotarea cu instalații solare a unor unități, a dus la sporirea eficientei economice, la o servire 

mân și argentinian în toate domeniile de activitate, precum și pozițiile comune sau foarte apropiate ale celor două țări in principalele probleme ale vieții internaționale.In situația internațională actuală, care continuă să fie deosebit de gravă și complexă — se arată in cu- vîntare —, România consideră că este necesar să se acționeze pentru unirea eforturilor tuturor țărilor in vederea reducerii tensiunii în relațiile dintre state, pentru adoptarea de măsuri ferme de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru soluționarea problemelor grave cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare, pentru edificarea noii ordini economice internaționale.Președintele României a urat noului ambasador al Argentinei succes în îndeplinirea misiunii ce i-a fost încredințate.
acreditareavantajului reciproc. în cuvîntare se subliniază că țara noastră militează cu consecventă pentru înfăptuirea dezarmării. în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru încetarea tuturor conflictelor și reglementarea lor pe cale politică, prin tratative, pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării — inclusiv a datoriilor extrem de mari ale țărilor în curs de dezvoltare —. pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador thailandez succes în întreaga sa activitate.

★La solemnitățile de prezentare a. scrisorilor.de acreditare și la convorbiri au participat Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Dumitru Apostoiu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

văr peste 70 la sută din creșterea productivității muncii se realizează prin punerile în funcțiune prevăzute la combinatul siderurgic. Celelalte măsuri propuse de alte unități economice au o pondere foarte mică în procentul de creștere prevăzut pentru 1989. Sînt unele unități economice, printre care combinatul de celuloză și hîrtie, care prin programul de măsuri își propune să realizeze nici mai mult și nici mai puțin decît 94 la sută din planul de creștere a productivității muncii.In județul Călărași se fac. fără îndoială, mari și stăruitoare eforturi pentru creșterea productivității muncii, la care participă un mare număr de cadre tehnice de specialitate. în- tr-o rodnică și permanentă colaborare cu institute de cercetare la nivel național, cu cadre didactice universitare etc. ..Una din căile de creștere a productivității muncii, ne spune ing. Gheorghe Sălan, director al Cabinetului județean de organizare a activității economice și sociale, se referă, după cum se știe, la modernizarea fluxurilor tehnologice de fabricație. Pe platforma siderurgică, sporirea capacității cuptorului electric numărul 1. prin mărirea volumului creuzetului, o dată cu reparația capitală, va duce la obținerea unui spor de producție de cîteva zeci de milioane lei numai în acest an ; micșorarea duratei de elaborare a șarjei prin insuflarea oxigenului în baia metalică a cuptoarelor electrice va asigura de asemenea un spor de producție în valoare de mai multe zeci de milioane lei“.Din păcate, tot greul județului, in ce privește creșterea productivității muncii, cade pe umerii colectivului de la combinatul siderurgic. Situație cu tptul anormală, pentru că în fiecare unitate există rezerve de creștere a productivității muncii. Trebuie doar să se manifeste mai mult interes pentru valorificarea rezervelor interne și o .preocupare statornică pentru valorificarea plenară a creativității oamenilor muncii. Deocamdată, în această privință, rămîn încă multe de întreprins in unitățile productive ale județului.
Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii"

mai promptă a populației județului. Conducerea Direcției comerciale județene se preocupă la ora actuală ca .spațiile comerciale din „Piața Unirii" să devină moderne, funcționale. în pas cu cerințele unui comerț de calitate. Concret, pină la sfirșitul acestui an. o serie de unități pe o suprafață de 12 000 metri pătrat! vor fi date in folosință. Profilul acestora, după cum ne preciza economistul Ilie Zîm- breanu. va fi divers, cuprinzind un restaurant familial cu grădină, un magazin pentru desfacerea presei. un altul pentru desfacerea articolelor și instrumentelor muzicale etc. Alte 12 unități noi pe o suprafață de 5 000 metri pătrați în municipiile Timișoara și Lugoj și în orașele Deta, Sinnicolau Mare și Jimbolia vor întregi. în scurt timp, rețeaua comercială a tade- țului. Concomitent, continuă acțiunile de dezvoltare și modernizare a unităților existente în județ cu noi dotări de mobilier și instalații. cu vitrine din sticlă, cu acco- șorii necesare procesului de autoservire. Se simte aici, în Timiș, ca în toate județele tării, aerul de întinerire, de împrospătare, astfel incit noile spații destinate comerțului să capete personalitate, să se integreze armonios în tot atît de noile ansambluri urbanistice.
Marta CUIBUȘ

în perioada 1—11 aprilie au avut loc la nivelul tutdror județelor a- dunări jubiliare dedicate celei de-a 40-a aniversări a Organizației Pionierilor. Desfășurate în atmosfera de puternică angajare patriotică a comuniștilor, a întregului nostru popor, care, sub conducerea partidului, întîmpină, prin noi realizări, evenimentele aniversare de la 1 Mai, împlinirea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, adunările jubiliare s-au constituit în minunate prilejuri pentru purtătorii cravatei roșii cu tricolor din întreaga țară de a evoca și omagia, cu respect și vibrantă mîndrie patriotică, bogatele tradiții de luptă ale poporului nostru, ale clasei muncitoare și Partidului Comunist Român, activitatea revoluționară și rolul hotărîtor ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu în organizarea și desfășurarea marii demonstrații patriotice, antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, în lupta pentru libertatea, independența și suveranitatea patriei, pentru transformarea revoluționară a societății românești.
Cronica zileiReprezentanța Biroului de Turism a Republicii Democrate Germane la București a organizat, marți, o întîlnire cu reprezentanți ai presei, Ministerului Turismului și O.N.T. „Carpați", în cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării
REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII

FOCȘANI : Tehnologii de mare eficiențăAngajamentele asumate în cinstea zilei de 1 Mai. de a întim- pina cu noi fapte de muncă marile evenimente politice din acest an, au o bază temeinică în preocupările colectivelor unităților industriale din municipiul Focșani în promovarea și generalizarea în producție a unor noi și moderne tehnologii de fabricație. Concludente in șcest sens sînt și rezultatele de pînă acum obținute la Fabrica de Utilaje și Piese de Schimb pentru Industria Chimică. Aici, in cadrul întrecerii ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai. a fost asimilată tehnologia de elaborare și turnare a pieselor din
PETROȘANI : Stand multifuncționalLa întreprinderea de Piese de Schimb, Reparații Utilaje și Echipamente Electrotehnice Miniere din Petroșani se acordă toată a- tenția îmbunătățirii calității lucrărilor de reparații și creșterii fiabilității pieselor si subansamblelor livrate beneficiarilor. In scopul e- liminării unor operațiuni dificile, costisitoare, precum și pentru depistarea unor defecțiuni ale ma-

IAȘI : Apartamente noi pentru oamenii munciiConstructorii de locuințe din județul Iași au dat în folosință, de la începutul anului și pînă în prezent, 656 apartamente în blocuri noi, moderne, prevăzute cu spatii comerciale și unități de prestări de servicii la parter. Față de prevederile perioadei, acestea sînt cu 106 apartamente mai multe. La baza acestor realizări se află buna organizare a muncii și producției, aprovizionarea la timp cu materiale, utilizarea deplină a utilajelor, aplicarea de soluții și tehno-
TÎRGU MUREȘ : Exportul — îndeplinit exemplarOamenii muncii de la întreprinderea „Electromureș" din Tirgu Mureș — unitate ale cărei produse (cablajele auto, produsele elec- trocasnice, electronice și de mecanică fină) sînt exportate în numeroase țări ale lumii — obțin succese deosebite în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai. Astfel, punînd în centrul întregii lor activități îndeplinirea, cu precădere, a planului producției de export, ei au realizat, în perioada care a trecut din acest an, și au

0 nouă sursă de apă termală 
pentru stațiunea AmaraIn stațiunea balneară Amara, in preajma grădinii de vară și a taberei pentru pionieri și e- levi, dar și in apropierea complexelor pentru odihnă și tratament a- parținind Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție și O- ficiului județean de turism, silueta sondei 2 041- EF 125, executată de întreprinderea de Foraj-Ex- plorări Geologice Sociale București, din cadrul brigăzii „Cimpia Română", privește de la înălțimea cotei 48 metri albastrul lacului care a dat nume și renume acestei așezări, devenită o adevărată perlă a Bărăganului.Intr-una din aceste zile am poposit in colectivului de care au montat fora pentru a valoare apelecare, după terminarea prospecțiunilor geologice, vor asigura alimentarea complexului de tratament. Apa caldă, ce va fi scoasă intre 45 și 50 de grade, are totodată presiunea necesară pentru a face față tuturor consumatorilor din această zonă.Montajul a fost realizat de secția lucrări speciale Ploiești, șef de secție ing. Lațea Gheorghe, maistru Pavel Stanciu, Ferenț Ilieș, maistru spe-

mijlocul sondori și vor pune in termale

cu 1 u i gene-în telegramele adresate acest prilej tovarășu Nicolae Ceaușesau. secretarul ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, participanții la adunările jubiliare au dat expresie sentimentelor de dragoste și recunoștințănețărmurită ale milioanelor decopii ai patriei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, pentru minunatele condiții de viață, muncă și învățătură, de educație, de afirmare multilaterală, create în anii luminoși ai epocii de aur a României socialiste — „Epoca Nicolae Ceaușescu", pentru grija și preocuparea permanentă față de tînăra generație și organizațiile ei revoluționare.S-a dat, de asemenea, expresie angajamentului ferm al pionierilor și șoimilor patriei, al tuturor copiilor României socialiste de a urma neabătut exemplul luminos de viață și activitate revoluționară al tovarășului Nicolae Ceaușescu, prietenul și îndrumătorul cel mai apropiat al tinerei generații, de a învăța și munci cu pasiune și dăruire, pregă- tindu-se temeinic pentru a deveni demni urmași ai comuniștilor, constructori de nădejde ai noii societăți pe pământul patriei noastre.(Agerpres)

turismului în R.D.G. Cu acest prilej au fost subliniate relațiile de colaborare în domeniul turismului între România și R.D.G. menite să contribuie la mai buna cunoaștere, la întărirea prieteniei dintre cele două țări. (Agerpres)

oțel inoxidabil, eficiența ei con- stînd în realizarea unor produse de inaltă calitate, prin valorificarea superioară a resturilor tehnologice rezultate la operația de debitare a tablei și țevilor din inox. Tot aici, a fost mult îmbunătățită calitatea suprafețelor pieselor turnate, prin folosirea unei noi tehnologii în prepararea amestecului de formare. Promovarea noilor tehnologii de fabricație a contribuit și la creșterea producției — depășirile față de plan fiind de aproape 58 milioane lei în primul trimestru — precum și la reducerea cheltuielilor materiale de producție. (Dan Drăgulescu).
terialelor ce se incorporează în diferite motoare, subansamble sau instalații, aici s-a conceput și realizat, prin aut'odotare, multifuncțional pentru conductorilor de bobinaj latorilor, ceea ce asigură te superioară lucrărilor de bobinaj, precum și reducerea cu 20 la sută a manoperei de execuție. (Sabin Cerbii).

un stand testarea și a izo- o calita-

logii moderne, care au dus la creșterea gradului de industrializare a lucrărilor pe șantiere. Noile apartamente au fost înălțate în cartierele Nicolina, Dacia. Canta-Pă- curari din Iași, la Pașcani. Hîrlău și Tîrgu Frumos, în viitoarele centre agroindustriale. In actualul cincinal. în județul Iași au fost date în folosință peste 9 000 apartamente, iar numărul total al ce- lor construite după Congresul al IX-lea al partidului se ridică la peste 100 000. (Manole Corcaci).
livrat, pe adresa partenerilor externi, în plus față de graficele la zi, un volum de producție în valoare de aproape 5 milioane lei. Succesul lor este cu atît mai demn de relevat cu cit, în acest an. planul la export a crescut cu aproape 50 la sută față de cel din anul precedent. sporul urmînd a fi realizat, în cea mai mare parte, pe seama produselor de înaltă tehnicitate, cu un înalt grad de prelucrare și prin utilizarea superioară a materiilor prime și materialelor. (Gheorghe Giurgiu).

cialist, Trandafir Ion, lăcătuș specialist, care, împreună cu 10 lăcătuși montori, au reușit să e- xecute toate lucrările cu 15 zile mai devreme față de termenul stabilit. De altfel, montajul sondei 2 041-EF 125 constituie și un record pentru o astfel de lucrare, care s-a realizat .în întregime pe parcursul iernii. O dată cu încheierea lucrărilor de montaj s-a început forajul. De modul in care se desfășoară forajul, de pregătirea prăjinilor, a tuturor sculelor și dispozitivelor care pornesc către adincuri, răspund inginerul Marius Teodor Aldescu și maistrul principal Gheorghe Băje- naru.Demn de remarcat este faptul că acest harnic colectiv, oameni care știu să înfrunte arșița verii, dar și gerurile iernii, a reușit să monteze în ultima perioadă și alte a- semenea sonde, din care unele cu capacitate mult mai mare : EF-320 șiEF-200 in județele Vran- cea, Buzău, Prahova și altele.Așa cum ne-a spus maistrul Pavel Stanciu și inginerul Gheorghe La- țea, asemenea lucrări vor fi efectuate și in alte localități din județul Ialomița, punînd în acest fel în valoare marile rezerve pe care subsolul a- cestei zone îl oferă. Ei
sînt hotărîți ca în cinstea marilor evenimente anului, aniversarea a de ani de la istoricul de la 23 August și de-al XIV-lea Congres al P.C.R., să raporteze noi și importante realizări,

ale45 act cel

9• ••a cosmonauticii și aviației

specializați, plasați științifice orbi- aparatura ce va aliaje, cristale ultrapure. Che-

Descifrarea tainelor Cosmosului apropiat și îndepărtat, cunoașterea fenomenelor și legităților Universului implică folosirea de către „Homo cosmicus" a unor capacități și mijloace de investigare tehnico- științifică deosebite. la care trebuie adăugate marile eforturi financiare și imensul curaj uman.Informațiile științifice despre Cosmos furnizate de telescoape și radiotelescoape sînt continuu completate cu date comunicate de la sute de milioane și chiar miliarde de kilometri depărtare de planeta noastră de aparatura extrem de sofisticată montată pe sateliți, stații spațiale și, adesea, de roboți interplanetari, care ating limitele sistemului solar și chiar le- depășesc !In cei 32 de ani de cînd „Sputnik 1“ a marcat începutul erei cosmice și 28 de ani de la memorabila zi — 12 aprilie 1961 — a lansării primului om în spațiul extraterestru. cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, „profesiile" sateliților artificiali ai Terrei s-au diversificat și au intrat în cotidian. Astăzi nu se maii fac prognoze asupra vremii fără date și imagini de la sateliții meteorologici ; telecomunicațiile intercontinentale se efectuează cu sateliți geostaționari specializați ; navigația și salvarea pe mări și oceane beneficiază de a- portul unor sateliți cu dotare adecvată, iar Pămintul este „obligat" să-și dezvăluie resursele, de la suprafață dar și din... adincuri. senzorilor montați pe sateliții de teledetecție, care informează periodic asupra evoluției culturilor. bogățiilor oceanului planetar, mersului uraganelor, evoluției factorilor poluanți sau a altor dăunători etc., etc. Și nu peste mult timp, roboți la bordul stațiilor tale, vor manevra fabrica materiale, sau medicamente zășie stau experiențele științifice realizate la bordul unor nave si laboratoare cosmice ca „Soiuz", „Sa- liut", „Skylab", ce au permis trecerea la o nouă generație de laboratoare științifice locuite („Spacelab" și „Mir"). Totodată, in curind, stațiile orbitale cu echipaj la bord și durate foarte îndelungate de utilizare vor deveni o realitate.După rezultatele promițătoare Obținute prin folosirea primelor generații de roboți selenari („Ranger", „Luna", „Surveyor", „Lunohod"), omul a trimis pe Lună mai multe echipe de astronauți, fiind în curs de pregătire condițiile necesare realizării, la începutul viitorului mileniu, a unor construcții selenare, precum și a acelei atit de controversate expediții „Omul pe Marte". Pe aceeași linie, a strin- gerii de date si informații privind cunoașterea nemijlocită a sistemului solar, se înscriu trimiterea de aparate automate de cercetare a planetelor, cometelor etc., precum și studierea cit mai profundă a adaptabilității organismului uman la cerințele zborului cosmic îndelungat. In acest sens trebuie apreciate cercetările furnizate de echipajul stației orbitale științifice „Mir".Se poate considera că anul 1989 va fi foarte bogat în evenimente cosmonautice : stațiile sovietice „Phobos" urmează să informeze despre planeta Marte și intere- sanții săi sateliți ; tot spre Marte va porni, de la bordul unei navete spațiale, și sonda automată „Ma- gelan". care urmează să cartogra- fieze „planeta roșie" ; spre planeta Jupiter se va îndrepta robotul interplanetar „Galileo". Iar către mijlocul anului se așteaptă ca sonda „Voyager-2" să transmită primele fotografii luate „de la fața locului", ce vor dezvălui lumea înghețată a planetei Neptun și, mai ales, a misteriosului său sgtelit
vremea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul cuprins între 12 aprilie, ora 20 — 
15 aprilie, ora 20. In țară : Vremea va 
fl caldă. Cerul variabil se va acoperi 
treptat, la Început în regiunile sud- 
vestice, apoi și în cele sudice. Pe 
alocuri, va ploua în Banat și vestul 
Olteniei, în rest ploile vor fl Izolate. 
Vintul va sufla slab pînă Ia moderat 
cu unele intensificări în sudul țării din 
sector predominant estic. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse în general 
între 4 șl 12 grade, iar cele maxime 
între 16 și 26 grade, mai scăzute în ulti
ma zl în est.
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contribuind în acest fel la înflorirea și progresul patriei socialiste.
Mihai VIȘO1U
corespondentul „Scinteii"Foto : E. Dichiseanu

Triton, unde domnesc • metanul și hidrogenul lichefiate...Sărbătorind „Ziua mondială a aviației și cosmonauticii" — care ne prilejuiește această scurtă trecere în revistă a rezultatelor obținute de geniul uman în cunoașterea și chiar stăpînirea Cosmosului — bucuria și admirația oamenilor de pretutindeni, prilejuite de aceste minunate succese, sînt totuși umbrite de îngrijorarea provocată de faptul că uriașe eforturi științifice și .tehnologice, o bună parte din competența umană sînt deturnate către o utilizare împotriva firii : extinderea cursei înarmărilor în spațiul cosmic. In aceste condiții apare ca profund umanist și pe deplin actual apelul adresat de președintele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Să facem totul pentru a păstra planeta noastră așa cum a creat-o natura, pentru a păstra Universul liber de orice armă nucleară. Cosmosul trebuie să servească tuturor națiunilor în scopuri pașnice !“Această vibrantă chemare adresată popoarelor și națiunilor lumii exprimă gîndurile tuturor, locuitorilor patriei noastre, care a adus o contribuție dintre cele mai remarcabile in domeniul aviației. Cu o tradiție de excepție în tehnica aerospațială, evidențiată prin realizările de geniu ale lui Hass, Ciurcu, Oberth, Vuia. Vlaicu. Cdandă. Botezatu, Constantinescu, Vaideeanu. Stroiescu și alții, precum și prin continuarea preocupărilor de a avea o industrie aeronautică de prim rang. România se pronunță ferm și acționează în consecință pentru utilizarea spațiului în scopuri strict pașnice. în beneficiul întregii umanități, pentru accesul liber și necondiționat al fiecărei națiuni la utilizarea tehnologiilor spațiale, Ia toate informațiile obținute din Cosmos referitoare la teritoriul propriu.Pe baza unui amplu program de promovare a cercetărilor spațiale, țara noastră a obținut deja o serie de succese privind conceperea și experimentarea unor tehnologii, cît și în construirea unei aparaturi de cercetare științifică pentru spațiul cosmic. Se remarcă astfel cercetările din domeniul astrofizicii energiilor înalte, cele ce vizează comportamentul spațial al Terrei, inclusiv structura cîmpului său magnetic, analizele atomice și izoțopice ale unor constituent! majori atmosferei planetare, cercetările în domeniul biomedicinei cosmioe, în aria cărora s-a înscris și zborul cosmonautului român inginer Dumitru-Dorin Prunariu — de la efectuarea căruia s-au scurs opt ani — și altele. Concepția profund umanistă a tării noastre în domeniul utilizării spațiului cosmic. înaltul profesionalism al cercetătorilor români au determinat amplificarea colaborării în domeniul cercetărilor științifice spațiale cu agenții și organisme astronomice internaționale. Astfel, specialiștii români sînt astăzi cooptați într-o serie de programe de colaborare în cercetarea Cosmosului.Pătrunderea omului în spațiul cosmic este cea mai elocventă dovadă a marii capacități a ființei umane, a posibilităților acesteia de a-și lărgi aria cunoașterii, de a îmbogăți permanent tezaurul de civilizație al omenirii. Să folosim din plin aceste mărețe cuceriri ale geniului uman creator, pretutindeni și pentru totdeauna, numai și numai in slujba vieții, a omului!
Conf. dr. inq.
Florin ZAGANESCU, 
secretar științific 
al comisiei de astronauticâ 
a Academiei
Republicii Socialiste România

Informații sportiveȘAH O Partidele din cea de-a 9-a rundă a Turneului international de șah de la Barcelona, contind pentru „Cupa mondială", s-au încheiat cu următoarele rezultate : Liubojevici — Kasparov remiză ; Speelman — Illescas 1—0 ; Hiibner — Seirawan remiză ; Vaganian — Nikolici remiză ; Short — Ribli 1—0 ; Hjartarson — Iusupov remiză. Beliavski a întrerupt cu avantaj la Spasski. în clasament conduce iugoslavul Liubojevici (cu 6,5 puncte), urmat de englezul Short (5,5 puncte). • în runda a 3-a a Turneului international de șah de la Tallin. Ian Elvest (U.R.S.S.) a cîști- gat la Mihail Marin (România), Drașko (Iugoslavia) a pierdut Ia OII (U.R.S.S.), Gavrikov (U.R.S.S.) l-a învins pe Borges (Cuba). în clasament conduce Elvest. cu 2,5 puncte.CICLISM. Cursa clasică Paris— Roubaix, ajunsă la cea de-a 87-a ediție. a fost cîștigată anul acesta de belgianul Jean Mărie Wampers. cronometrat pe distanta de 265,5 km in 6 h 46’45” (medie orară 39,164 km). Pe locul al doilea. în același timp cu învingătorul, s-a clasat un alt belgian. Dirk de *Wolf.HOCHEI o Campionatul mondial de hochei pe gheată (grupa B) s-a încheiat la Oslo cu victoria selecționatei Norvegiei, care a promovat în prima grupă valorică a competiției. Pe locurile următoare în clasamentul final s-au situat echipele Italiei, Franței. Elveției. R.D. Germane. Austriei. Japoniei și Danemarcei. Rezultate înregistrate in ultima zi : Franța — Austria 4—3 (3—1, 1—1. 0—1) ; Japonia — Danemarca 2—1 (1—0, 0—0. 1—1) ; Elveția — Norvegia 6—1 (5—0. 0—1. 1—0) ; Italia — R.D. Germană 10—1 (2—0. 3—0. 5—1). « în- tr-un meci international amical, disputat la Plsen. reprezentativa Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 8—3 (3—1. 2—1. 3—1) echipa Canadei.TENIS. In finala Turneului internațional feminin de tenis de la Hilton Head (Carolina de Sud), vest- germrma Steffi Graf a dispus cu 6—1. 6—1 de sovietica Natalia Zvereva.VOLEL Competiția internațională feminină.de vo’ei de la Szombathely (Ungăria) a fost cîstioată de selecționata R.P. Chineze, care a întrecut în fina'ă cu scorul de 3—0 (15—8. 15—8. 15—8) formația Cubei. Pe locul trei s-a situat echipa Bulgariei.HANDBAL. In meci mifinalele competiției handbal „Cupa Federației Internaționale". echipa Caja Madrid a învins pe teren propriu, cu scorul de 20—16 (12—4). formația vest-germană Turu Dusseldorf.
tur pentru se- masculine de

scrisorilor.de
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Ședința Comitetului
C.A.E.R. de colaborare

BERLIN . i 4

stăvilirea cursei înarmărilor }
îngrijorate de continuarea cursei înarmărilor, opinia publică interna

țională. mișcarea pentru pace din diverse țări ale lumii organizează zi de 
zi noi acțiuni in. favoarea dezarmării, in primul rind a dezarmării nu
cleare, pentru adoptarea de măsuri de natură să contribuie la eliminarea 
pericolului de război. Popoarele lumii iși ridică tot mai mult glasul cerind 
acțiuni concrete si imediate în interesul păcii, al dezvoltării cooperării în
tre state, al întăririi încrederii intre națiuni.

„Fondurile irosite pe armamente 
să fie folosite pentru dezvoltare 

și soluționarea problemelor sociale"La o amplă demonstrație pew•tru pace desfășurată la Roma, grupuri antirăzboinice din Calabria purtau lozinci cu inscripția ,,Nu . N.A.T.O. — nu bombardierelor 1 F-16“, exprimîndu-și astfel opozi- l ția față de decizia de a se accepta 1 transferarea din Spania în Italia,

BERLIN . 11 (Agerpres). — La Berlin s-au deschis lucrările Conferinței regionale europene a comisiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. Reprezentanții statelor din Europa — intre care și România — precum și delegați ai unor state din Africa, America. Asia și ai unor organizații internaționale- vor analiza posibilitățile oferite de U.N.E.S.C.O.: de a spori cooperarea pe continent în domeniile culturii, științei, invă- țămîntului. care să dea un nou impuls procesului destinderii.într-un mesaj adresat conferinței, secretarul general al C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker, a subliniat .. că U.N.E.S.C.O. poate contribui la cooperarea dintre națiuni in interesul păcii, al protejării mediu-

lui înconjurător și în favoarea unei dezvoltări generale a statelor.La rindul său, directorul general al U.N.E.S.C.O., Federico . Mayor Zaragoza, a arătat că, in prezent, in țările in curs de dezvoltare, peste iOO milioane de copii in virstă de la 6 la 11 ani nu frecventează cursurile școlilor, iar jumătate din numărul femeilor și peste 25 la sută dintre bărbații acestor țări sint neștiutori de carte. De aceea — a spus el — U.N.E.S.C.O. apreciază că cele mai multe acțiuni comune pot fi înfăptuite in ultimii zece ani ai acestui secol, proclamat Deceniu pentru dezvoltarea culturală, în sprijinirea statelor sărace, iar una dintre sarcinile principale este a- ceea de a-i învăța pe toți locuitorii planetei să scrie și să citească.

îh regiunea avioane. Calabria, a acestordocument, care va fi• într-unprezentat conferinței generale a bisericilor din Scoția, se cere guvernului britanic să renunțe la politica de „descurajare nucleară". Documentul se pronunță împotriva echipării flotei de submarine britanice cu rachete „Trident", subliniind că alocarea fondurilor pentru proiectul de modernizare este o . măsură nefastă în momentul în care guvernul britanic reduce în conți- nuare cheltuielile sociale.
i

i

• într-un Interviu acordat ziarului „Bild am Sonntag”, Jiirgen Moellemann, ministrul vest-german al educației și științei, s-a pronun-

țat In favoarea reducerii armelor nucleare tactice.• în perioada 19—22 aprilie, la 1 Kyoto urmează să aibă loc o reu- ! niune internațională sub egida 1 O.N.U. In probleme ale experiențe- | lor nucleare subterane. La reuniune vor participa experți din 30 de I țări, care vor dezbate probleme le- , gate de posibilitățile încheierii unui 1 acord pentru interzicerea totală a | experiențelor nucleare subterane, inclusiv aspecte ale controlului. ,1• Problema reducerii cheltuieli- ilor militare a devenit vitală pen- / tru eforturile țărilor africane de ț a-și subvenționa programele de > relansare și dezvoltare economică i — s-a subliniat, în esență, in cadrul unui colocviu internațional consa- ț crat dezarmării, care a avut loc re- i cent in capitala Nigeriei. ’• La Tokio s-a anunțat oficial că ’ cea de-a 9-a conferință a organiza- i ției „Medicii lumii pentru preîn- • tîmpinarea războiului nuclear" va avea loc în capitala Japoniei, în luna octombrie a.c.
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împotriva modernizării armelor nucleare 
tactice ale N.A.T.O.BRUXELLES 11 (Agerpres). — Guvernul belgian s-a pronunțat împotriva modernizării armelor nucleare tactice ale N.A.T.O. din Europa occidentală. In cursul reuniunii de marți, cabinetul belgian a adoptat poziția pe care o va susține la viitoarea reuniunegrupului de planificare nucleară al N.A.T.O.

Luind cuvintul In fața membrilor comisiilor parlamentare în problemele apărării și, de externe, primul-ministru Wilfried Martens a subliniat că guvernul său pronunță pentru începerea cit curînd posibil a negocierilor problemele armelor nucleare
se mai

s

I

Prioritățile economice ale statelor africane 
evidențiate iii documentele reuniunii de la Addis Abeba ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). —■ După încheierea lucrărilor celei de-a 24-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U... pentru Africa (E.C.A.). s-au : dat publicității o serie de documente, care pun în evidență prioritățile ce stau în fața statelor continentului în vederea depășirii situației de criză, a relansării economice. Astfel, au fost adoptate raportul final și un număr de 20 de rezoluții, care tratează probleme fundamentale ale situației economice din Africa și conțin măsuri în vederea urgentării aplicării în prac-“ tică a conceptului privind abordări alternative pentru schimbări structurale în programele de dezvoltare ale țărilor africane. Dintre rezoluțiile adoptate, prin semnificația lor asupra evoluției situației economice de pe continentul african, sînt de remarcat cele referitoare la proclamarea celui de-al doilea deceniu pentru. dezyoltare . industrială în -Africa, înființarea Asociației Economice Africane. crearea Fondului monetar african. precum și rezoluția pe tema privind contribuția Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa în pregătirea celui de-al patrulea. Deceniu al O.N.U. privind strategia internațională pentru dezvoltare.Cu ocazia sesiunii s-au adoptat, de

In domeniul -electronizăriiPRAGA 11 (Agerpres). — La Pra- ga a avut loc ședința a 3-a a Comitetului C.A.E.R. de colaborare in domeniul electronizării.Delegația română la ședința respectivă a fost condusă de Nicolae' Vaidescu. ministrul industriei electrotehnice. reprezentantul tării noastre in 'comitet.La ședință au fost examinate și adoptate propuneri de colaborare pentru satisfacerea necesarului de perspectivă al țărilor membre ale C.A.E.R. de componente electronice și de echipamente modeme de telecomunicații.Comitetul a examinat, de asemenea. stadiul realizării temelor din Programul complex al progresului tehriico-științific si al lucrărilor legate de coordonarea planurilor țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul electronizării si a adoptat raportul său de activitate pe anul 1988.

BERLIN 11 (Agerpres). — La Berlin s-au deschis lucrările ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.In cadrul ședinței' sint abordate probleme actuale ale evoluției procesului general european pe baza rezultatelor reuniunii de la Viena, în scopul îmbunătățirii continue a situației în Europa și în lume, si-

tuația din cadrul negocierilor privind armamentele convenționale șl măsuri de Întărire a Încrederii și securității in Europa. Miniștrii examinează, de asemenea, modul In care se îndeplinesc hotărîrile Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de lă Varșovia, care a avut ,loc la Varșovia în iulie 1988.
Întîlniri în cadrul O. N. U. privind 

evoluțiile din Afganistan

asemenea, comunicatul comun de la Addis Abeba al miniștrilor africani pentru problemele economice, planificării. dezvoltării și finanțelor Dri- vind „cadrul alternativei africane pentru ajustări. structurale ale -.programelor privind redresarea și transformarea economico-Sociălă". Memorandumul Comisiei . Economice a O.N.U. pentru Africa privind creșterea contribuției la Fondul special de urgență pentru combaterea secetei și foametei în Africa, precum Si Declarația conferinței africane ministeriale din țările cel mai slab dezvoltate pentru pregătirea celei, de-a doua conferințe O.N.U. privind -politici și măsuri pentru aocelerarea procesului de dezvoltare îh țările cel mai slab dezvoltate în deceniul următor.BRAZZAVILLE 11 (Agerpres). —■ în capitala congoleză s-au deschis lucrările celei de-a 8-a Adunări-generale a Federației camerelor de comerț din țările Africii centrale. . In centrul atenției participanților se află, probleme privitoare la schimbul de informații comerciale și industriale, precum și la crearea la Yaounde a unui centru panafrican de informații, aspecte ale realizării în practică a unor proiecte econo- mice și comerciale. A’

CONTINUĂ GREVA 
DIN CORSICAPARIS lf (Agerpres). — Lucrătorii did serviciile publice din Corsica continuă greva declanșată în urmă cu două luni, iar situația se deteriorează tot mai mult — relatează agenția Taniug. Negocierile dintre greviști și administrația locală s-au întrerupt, fără să se fi ajuns la un rezultat. Locuitorii insulei protestează împotriva costului ridicat, al traiului și, în primul rînd, a chiriilor extrem de înalte.Agenția citată remarcă faptul că, de ci nd au loc negocieri, cei 21 000 de lucrători din serviciile publice nu' și-au primit salariile, tar pensiile nu au fost livrate. Serviciile de asigurări sociale au oprit plățile, iar școlile sint închise, întrucit personalul didactic se află in grevă. „Viața în Corsica a intrat practic în impas și orice nouă amînare a negocierilor poate provoca o adevărată explozie".

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a întîlnit, la sediul din New York al Națiunilor Unite, cu Abdul Wakil, ministrul afgan al afacerilor externe, care l-a informai’ despre evoluțiile din Afganistan — relatează agențiile T.A.S.S. și China Nouă. în acest cadru — a declarat presei Wakil — a fost, de asemenea, examinată problema referitoare la cererea guvernului afgan privind convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a dezbate intensificarea a- mestecului străin în treburile interne ale Afganistanului.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite au continuat consultările dintre membrii Consiliului de Securitate al O.N.U. consacrate. evoluțiilor din Namibia — relatează agenția T.A.S.S. în , acest cadru, Javier Perez de Cuellar, secretar general al O.N.U., a informat despre hotărîrile adoptate, recent, în vederea încetării, ostilităților și'

IMinistrul de externe al Afganistanului a avut, de asemenea, o întrevedere nu actuglul ' președinte al Consiliului de . Securitate al O.N.U-
NAȚUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Că urmare a plingerii prezentate de guvernul afgan, membrii Consiliului de Securitate al O.N.U. vor avea consultări asubra situației din Afganistan — ș-a anunțat oficial la Națiunile Unite. Consultările vor fi' urmărite'dd 6 ședință propriu-zisă a consiliului consacrată acestei probleme, la care va participa ministrul de externe afgan. Abdul Wakil.

reinstaurării calmului In nordul Namibiei și aplicării prevederilor Rezoluției 435 a : Consiliului de Securitate al O.N.U. privind declanșarea procesului de decolonizare a Namibiei. Totodată, secretarul general al O.N.U. a informat Consiliul de Securitate despre desfășurarea forțelor U.N.T.A.G. (Grupul de asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție) in Namibia.

a

Demonstrație 'la Luxemburg in favoarea dezarmării nucleare

Politica protecționistă a țărilor occidentale
criticată de președintele VenezueleiCARACAS 11 (Agerpres). — Președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a criticat politica protecțio- nistă a statelor occidentale industrializate și cererile nedrepte ale Fondului Monetar Internațional privind datoria externă — transmite agenția Prensa Latina. Inaugurind lucrările celui de-al XII-lea Congres al Organizației Regionale Interame- ricane a Muncii (O.R.I.T.), de la Caracas, el a subliniat că datoria ex-

ternă este principala problemă a Americii Latine, devenită un exportator net de capital financiar. .. Deși țările din zonă au plătit și plătesc, datoria externă a; regiunii-a crescut — a arătat Carlo? Ăndres Perez. El a lanșat un abel la unirea eforturilor si la sporirea' rolului mișcării sindicale Iatino-americane în ■ găsirea soluțiilor la problemele cu cate șe confruntă America' Latină si zona Caraibilor.

În perspectiva alegerilor 

generale din NicaraguaCIUDAD DE GUATELAMA 11 (A- gerpres). —întruniți în capitala Guatemalez, în cadrul unei reuniuni privind evoluția situației interne ni- carâguane, liderii formațiunilor de opoziție din Nicaragua și reprezentanții. forțelor „contras" s-au văzut nevoiți' să recunoască legitimitatea alegerilor generale de la 25 februarie 1990. anunțate la Managua de guvernul sandinist, și necesitatea participării lor la aceste alegeri.într-un comunicat dat publicității la Ciudad de Guatemala, participanții la reuniune, au anunțat intenția lor de a lua, parte la alegerile din februarie anul viitor din Nicaragua, pronunțîndu-se, totodată, pentru restructurarea Legii electorale nicara- guane.
Avertisment împotriva unor grave 

deteriorări ale mediului acvatic 
O declarație a secretarului general al F.A.O.ROMA 11 (Agerpres). — Luind cu- vîntul cu ocazia deschiderii sesiunii Comitetului pentru pescuit al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), care se desfășoară la Roma, directorul general al F.A.O., Edouard SaOuma, a denunțat practicile, din ultimii ani, de exploatare excesivă a resurselor mondiale de pește. El

a avertizat că s-a atins și chiar s-a depășit nivelntde randament maxim permis pentru o exploatare rațlopa- lă, astfel că cererea mondială de pește va fi tot> mai greu de satisfăcut in viitor, multe dintre specii riscînd să dispară, producîndu-se o serie de efecte negative în lanț asupra mediului acvatic ambiant.

Noi ciocniri armate 
în SalvadorSAN SALVADOR 11 (Agerpres). —■ în 12 din oele 14 departamente ale Salvadorului au fost înregistrate noi ciocniri între detașamentele Frontului Farabundo Marți pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și trupele salvadoriene — transmit agențiile Prensa Latina și Salpress-Notisal. în cursul confruntărilor desfășurate în intervalul 2—8 aprilie, forțele insurgente au scos din luptă 438 de militari salvadorieni.

'.iarr.w'1

Criza datoriilor sau consecințele vechiului mod 
de abordare a problemelor economiei mondialeLa un interval de un deceniu, A- dunarea Generală a O.N.U. se va reuni din nou într-o sesiune specială consacrată problemelor economice, îndeosebi celor legate de revitalizarea procesului dezvoltării în țările rămase in urmă, în această perspectivă a fost creat un comitet interguvernamental, din care face parte și România, pentru a stabili ordinea de zi a dezbaterilor și a elabora documentele de lucru ale sesiunii.O „radiografie" a problemelor ce confruntă economia mondială a devenit cu atit mai necesară cu cit, așa cum s-a arătat și în cursul dezbaterilor de la Națiunile Unite, decizia in această privință a fost luată in condițiile în care fenomenele de criză și instabilitate persistă și, în unele privințe, chiar se accentuează. iar situația țărilor în curs de dezvoltare se înrăutățește continuu. Pentru prima dată în perioada postbelică, ritmul de creștere economică a fost, in anii ’80. mai mare in țările dezvoltate decit în cele subdezvoltate. Astfel, disdrepanța în ce privește produsul național brut pe locuitor a sporit, în valoare absolută, de la 10 090 dolari în 1980 la 12 350 dolari in 1986. O asemenea e- voluție s-a datorat, în bună parte, faptului că țările în curs de dezvoltare au cunoscut în actualul deceniu cel mai sever regres economic din ultima .jumătate de veac. De altfel, numeroși specialiști consideră că lumea a treia se va trezi la sfîrși- tul anilor ’80 mai săracă decit era Ia începutul lor, că actualul „deceniu al dezvoltării" va fi, în realitate, un „deceniu al subdezvoltării !“.Datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare, de peste 1 300 miliarde de dolari, reprezintă principalul obstacol in calea relansării creșterii economice în statele respective. Deși criza datoriilor a intrat în al șaptelea an, nu se întrevede incă o soluție. Ca urmare, situația țărilor debitoare se agravează tot mai mult : după august 1982, cînd Mexicul n-a mai putut face față plăților in contul datoriei, peste 40 de state au cunoscut dificultăți similare. Se apreciază că lipsa de rezultate la tratativele purtate pină a- cum. pentru a se găsi o ieșire din impasul economic in care se află lumea a treia, este strins legată de deteriorarea progresivă a cadrului colaborării multilaterale, datorită replierii statelor capitaliste dezvol

tate in spatele propriilor baricade protecționiste și încercării lor de a aduce negocierea diferendelor financiare și comerciale numai într-un cadru bilateral, care le-ar permite să-și impună mai ușor condițiile — in fapt, să arunce asupra partenerilor lor o parte tot mai mare din povara crizei.într-adevăr, dificultățile economice și sociale ce confruntă țările capitaliste dezvoltate, îndeosebi politicile fipanciar-monetare și comerciale prin care se încearcă depășirea lor, au un; puternic impact asupra

dite pentru a permite debitorilor numai plata dobînzilor la împrumuturi măi vechi duce la acumularea de datorii fără o creștere corespunzătoare a producției, adică a posibilităților de plată.Sporirea plăților în contul serviciului datoriei, paralel cu reducerea capacității de rambursare a acesteia, a dus la un alt fenomen extrem de nociv — și anume la așa-numitul transfer invers de resurse, pe care miilți specialiști îl califică drept o aberație, o situație inadmisibilă, a- vîn'd în vedere că țările sărace sint
• Decalajul absolut in ce privește produsul național bruf 
pe locuitor a sporit de la 10 090 de dolari in 1980 la 12 350 
de dolari in 1986 • Țările Americii Latine au pierdut in 
cei șapte ani de transfer invers de resurse circa 180 mi
liarde de dolari, sumă egală cu 45 la sută din datoria lor 
globală • Prin eliminarea măsurilor comerciale restrictive, 
veniturile din exporturi ale țărilor in curs de dezvoltare ar 
crește cu 10 la sută • România — propuneri constructive, 
în consens cu cerințele progresului tuturor popoarelor

statelor lumii a treia. De exemplu, scumpirea excesivă a creditului, la începutul anilor ’80, de către țările bogate in scopul combaterii inflației din propriile economii a dus la sporirea rapidă a datoriilor externe ale statelor sărace și a sarcinii lor de rambursare. Potrivit datelor U.N.C.T.A.D., plățile efectuate de țările debitoare din lumea a treia in contul dobînzilor au crescut, între 1980 și 1982, cu 50 la sută în valoare nominală și cu 75 la sută in valoare reală, iar ponderea costului creditelor in veniturile lor din exporturi s-a dublat.în aceste condiții, o mare parte a împrumuturilor contractate ulterior de țările în cauză au servit mai mult la acoperirea pierderilor pricinuite de acțiunea unor factori externi, în special a scumpirii creditului, decit la creșterea capacității lor de producție. Desprinderea creditului internațional de activitatea e- conomică a statelor debitoare din lumea a treia reprezintă una dintre cele mai alarmante consecințe ale evoluțiilor care au avut loc in ultimii ani pe piețele financiare din Occident. Căci acordarea de noi cre

nevoite să dea sub formă de do- bînzi și dividende .mai mult decit primesc din țările bogate pe calea creditelor, a investițiilor directe de capital și asistenței pentru dezvoltare. Apărut la începutul anilor ’80, transferul invers de resurse se manifestă prin pierderi grele pentru statele în curs de dezvoltare, îndeosebi pentru cele cu mari datorii, cum sînt cele din America Latină. După statisticile C.E.P.A.L.. în 1988 statele Iatino-americane au dat cu 29 miliarde de dolari mai mult decit au primit din străinătate, ceea ce înseamnă o creștere de 75 la sută față de anul precedent. Aceleași statistici arată că. în cei șapte ani de transfer negativ de resurse, America Latină a pierdut circa 180 miliarde de dolari, sumă egală cu 45 la sută din datoria globală a regiunii (401 miliarde de dolari). Altfel spus, dacă țările capitaliste dezvoltate n-ar fi practicat politici financiare spoliatoare, statele lati- no-americane ar fi reușit, prin forțe proprii, să reducă la jumătate datoria lor externă.Dar, întrucit țările capitaliste, marile monopoluri industriale și ban

care nU numai că n-au renunțat‘la practicile neocolonialiste, de jaf și exploatare, ci le-au extins și diversificat mereu, problema datoriei s-a agravat tot mai mult, transformin- du-se în scurt timp dintr-o simplă problemă de finanțare, de lipsă temporară de resurse necesare plăților scadente, intr^una de dezvoltare. Dacă producția pe locuitor a țărilor Americii Latine, de exemplu, era in 1988 cu 7 la sută mai redusă decit in 1980, principala cauză trebuie căutată în creșterea continuă a poverii datoriei lor externe. Un recent studiu al C.E.P.A.L. arată că, între 1981 și 1988, țările la- tino-americane au pierdut, in medie pe an, pe calea transferului invers de resurse, echivalentul a 3,5 la sută din producția lor globală, care a sporit în intervalul amintit cu numai 1,5 la sută. De fapt, politicile financiar-monetare ale țărilor capitaliste dezvoltate au împins problema datoriei intr-un profund impas : țările debitoare din lumea a treia sinț nevoite să consacre o parte crescindă din acumulările lor interne nu dezvoltării, ci plății datoriei, operație . ce devine toț .mai dificilă tocmai din priciria reducerii producției, principala sursă ' de plată.Alături de scumpirea creditului, escaladarea măsurilor comerciale restrictive de către țările capitaliste dezvoltate este un alt factor care a contribuit substanțial la deteriorarea situației economice și financiare a țărilor in curs de dezvoltare. Pierderile pricinuite de protectionism țârilor lumii a treia sînt deosebit de mari : calcule aproximative ale organismelor de specialitate ale O.N.U. arată că, dacă ar fi eliminate taxele vamale, alte bariere comerciale, precum și subvențiile acordate de țările industrializate producătorilor interni, produsul național brut al statelor in curs de dezvoltare ar crește cu 3 la sută, iar veniturile țor din exporturi cu 10 la sută.Politica dobînzilor înalte și multiplicarea obstacolelor comerciale, ridicate de țările capitaliste dezvoltate anihilează astfel eforturile statelor in curs de dezvoltare de a ieși din actualul impas, reduc serios resursele materiale și financiare necesare propriei dezvoltări, exacerbează povara datoriei lor externe, contribuie la menținerea și chiar accentuarea subdezvoltării, a decalajelor economice dintre state, la am

plificarea dezechilibrelor din economia mondială și agravarea fenomenelor de criză. De altfel, potrivit a- ptecieriloi’ celor 90 de specialiști (din aproape 40 de țări), reuniți recent la sediul O.N.U. din New York, ritmul de creștere a producției mondiale va scădea moderat anul acesta, dar politicile monetare excesiv de restrictive promovate de țările industrializate ar putea duce la o nouă recesiune în 1990. în acest sens, s-a apreciat că nici scăderea prețului la petrol, nici devalorizarea dolarului în ultimii ani n-au putut compensa absența rolului pe care il au piețele țărilor în curs de dezvoltare in stimularea activității economice pe plan mondial. Cu alte cuvinte, revitalizarea procesului dezvoltării în statele rămase în urmă este în interesul nu numai al țârilor in cauză, ci și al celorlalte state, inclusiv al celor avansate.Pornind de la asemenea realități, Adunarea Generală a O.N.U. a a- ddptat rezoluția cu privire la convocarea unei sesiuni speciale consacrate problemelor economice. Decizia forului mondial subliniază pregnant realismul și oportunitatea demersurilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, care de mai niultă vreme se pronunță pentru măsuri ferme de sprijinire a țărilor în curs de dezvoltare, pentru crearea condițiilor necesare progresului lor economic și social, prin realizarea — la o conferință internațională în cadrul O.N.U. — a unor înțelegeri, corespunzătoare între statele bogate și cele sărace.Țâra noastră consideră că, în a- cest context, o atenție deosebită trebuie să se acorde căilor de soluționare a crizei datoriilor externe ale statelor in curs de dezvoltare ; revi- talizării economiei mondiale și asigurării condițiilor pentru reluarea rolului activ al țărilor in curs de dezvoltare în procesul general de creștere economică ; restructurării sistemului monetar-financiar și democratizării organizațiilor financiare internaționale ; eliminării practicilor discriminatorii și a barierelor din comerțul mondial, renunțării la impunerea dc embargouri și de măsuri de constringere economică pe considerente politice ; asigurării accesului neîngrădit al tuturor statelor Ia cuceririle științei și tehnicii contemporane.în vederea realizării acestor obiective, președintele Nicolae Ceaușescu apreciază că esta necesar să se renunțe cu desăvârșire la vechile practici de ă se pune toate greutățile in seama celor săraci și să se treacă la un nou mod de gindire, de acțiune și soluționare a problemelor complexe din economia mondială, care să țină seama de interesele tuturor statelor, ale progresului și păcii în lume.
Gh. CERCELESCU

în pregătirea noii runde de negocieri 
dintre Iran și IrakNAȚIUNILE UNIȚE 11 (Agerpres). La sediul din New York al Națiunilor Unite s-au încheiat consultările reprezentantului special al secretarului general al O.N.U. pentru negocierile dintre Iran și Irak, Jan Eliasson. cu delegațiile iraniană și irakiană în vederea pregătirii întîl- nirii la nivelul miniștrilor; de externe ai celor două țări.

în cadrul noii runde de, negocieri ce urmează să se desfășoare sub auspiciile secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, vor fi examinate probleme referitoare la aplicarea prevederilor Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate privind reglementarea conflictului .din Golf.
SPANIA

Intensificarea acțiunilor teroriste în Țara Bascilorpe linia ferată Pamplona —' Vitoria.MADRID 11 (Agerpres). — în ultimele zile, actele de terorism comise de organizația separatistă E.T.A., din provincia spaniolă Țara Bascilor, s-au intensificat. Astfel, intr-o școală militară din . zona Zaragoza a explodat o scrisoare-capcană. Anterior, au fost amplasate substanțe explozibil#
iar mai multor instituții publice le-au fost trimise scrisori-eapcană.Din anul 1968, de: la constituirea E.T.A., aceasta poartă răspundere^ a numeroase acte teroriste, intre cară și peste 700 de asasinate, precizează âgettțU spaniolă ■ dă presă Efe.'
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RELAȚIILE POLONO-PALESTI-
NIENE. La Varșovia au avut loc convorbiri între Wojciech Jaruzelski. prim-secretar al C.C. ’al P.M.U.P.. președintele Consiliului de Stat al R.P.- Polone, si Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru "Eliberarea Palestinei, președintele statului Palestina, aflat într-o vizită oficială in capitala poloneză. Au fost examinate relațiile dintre Polonia si O.E.P.. ultimele evoluții ale situației din Orientul - Mijlociu ’si alte aspecte ale vieții internaționale — informează agenția- P.A.P.

ÎNTREVEDERE LA BEIJING. Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, s-a întîlnit. la Beijing, cu Hari- laos Florakis, secretar general al C.C. al P.C. din Grecia, care a efectuat o vizită, in: fruntea unei delegații, in R.P. Chineză, in- . formează agenția China Nouă. Au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două partide si s-a procedat la un schimb de vederi in probleme de interes reciproc.
PRIMIRI LA BAGDAD. Președintele Irakului. Saddam Hussein, i-a primit pe premierii Egiptului. Iordaniei si R.A. Yemen. Atef Sedki. Zeid Rifai si respectiv Abdel Aziz Abdel Ghani, -informează agenția MENA. Cei trei premieri participă, la Bagdad, la lucrările Consiliului Ministerial al Consiliului Arab de Cooperare, organizație cu caracter economic al cărei obiectiv este promovarea conlucrării în realizarea unor programe de dezvoltare.

LUCRĂRILE SESIUNII COMI
TETULUI SPECIAL AL O.N.U. 
PENTRU OPERAT'D ‘----
MENȚINERE A PĂCI

I

I INDIA A HOTĂRÎT să retragă, într-un viitor ' apropiat, o parte I considerabilă a „forței, indiene.<de menținere a păcii", aflată in Sri Lanka in legătură cu conflictul etnic dintre tamili și sinhalezi — s-a I anunțat la New Delhi. Hotărirea a fost adoptată in contextul îmbunătățirii considerabile a situației Idin nord-estul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka.
REMANIERE. Președintele So- I maliei. Mohamed Siad Barrâ, a I procedat la o remaniere ministerială. în urma căreia au fost I schimbați. între alții, titularii de la ministerele de externe, informații, finanțe și de interne. Noul I ministru de externe este JamaBarre. Funcția de prim-ministru este păstrată in continuare de Mohammed Aii Samater.
NAVA DE CERCETĂRI ȘTUN- 

1 ȚIFICE A NORVEGIEI, trimisă la I locul scufundării submarinului nuclear sovietic, a efectuat ^primele prelevări de probe de apă de mare de la adincime si nu a des- Icoperit urme de radioactivitate — relatează agenția norvegiană de știri, citată de T.A.S.S. Analize Lmai minuțioase vor fi efectuate intr-un laborator de specialitate din Oslo dună ce probele vor fi aduse in capitala Norvegiei;
♦

TUNILE DE 
.,--- .—--------- TI au- începutla sediul ' din New York al Națiunilor Unite.1 Pabticîpahții . dezbateri examinează o serie,, de propuneri menite să ducă la s'pp- I rirea eficienței . operațiunilor ', de j pace desfășurate sub auspiciile O.N.U, în direcția soluționării , ăi- I tuațîilor confli'ctuale din' diverse I regiuni ale lumii, ’

O AMPLĂ ACȚIUNE DE PRO
TEST s-a desfășurat pe întregul teritoriu al Italiei Împotriva- masurilor economice adoptate de "guvern și, in special, a celor ce -se referă la sectorul sanitar. Noile măsuri ridică ■ simțitor1 cbstul; asistenței sanitare,: afectează categorii largi ale populației, r Principalele centrale sindicale (CGIL; CISLfși UIL) au convocat miercuri o (nouă demonstrație de protest: iri sectorul sanitar. : : . ■■oamenii de știință chinezi au pus .la punct o nouă tehnologie prin, care pot fi. obținute imagini tridimensionale ale'Structurilor geologice, eă fiind utilă in prospectarea cîmpurilor ..petrolifere, informează agenția China Nouă. Noua tehnologie asigură -o explo- I rare, mai precisă .și, mai economică I a rezervelor de țiței,, sint de părere specialiștii. 1 I

' ' ’ 1 ' I
ARESTĂRI. Pojiția vest-germană • a- arestat -in orașul ■ Gottingen 15 membri al unei organizații para- I militare de extremă dreaptă, denii- I mită „Asociația căștilor de oțel", în decursul percheziției a peste 20 I de apartamente îri- nțai multe • lb- I calități din Saxonia inferioară și • în Hanovra, politia a confiscat arme, precum și ma.nlfeștg și pite I materiale de propagandă fascist^. |
SUPERCOMPUTER. Corpprația . japoneză „Nec“. a anunțat pro- I ducerea celui mai rapid computer I din lume. Noul supercomputer poate efectua circa 22 miliarde de I operațiuni pe secbndă, fihid cu I circa 250 la sută mai rapid decit 1 precedentul „deținător" al titlului . absolut în materie., Corporația I „Nec? intenționează să producă • șapte versiuni ale noii mașini e- lectronice de calcul. I
„FINLANDA CURATĂ".’ La Hei- ‘ sink! a fost inițiată campania np- . țională „Finlanda cțirată". Scopul I acțiuniieste' îri. prirnuț rîh'd. educa- I rea. țirierei generații in sp’îrittțl respectului față de mediul Inconju- I rător, al promovării unor : măsuri | ecologice eficiente, menite să asigure păstrarea .dtțrățeriipi", în rna- ■ tură. , . ".. .
POPULAȚIA JAPONIEL la 1 octombrie 1988, era de 122 780 000 16- I cuitori, marcind o creștere de nU- I mai 520 000 de locuitori intr-un an. Aproape 70 lâ sută din japonezi se I află in ășa-numita perioadă a I vîrstei active (intre 15 și 64 de ani). I
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