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IN ZIARUL DE AZI:
9 O sarcină economică 

prioritară : Țării — cit 
mai mult cărbune! Și o 
cerință de actualitate : 
Creșterea fiabilității uti
lajului minier

• Complexitatea și urgen
ța lucrărilor din agri
cultură impun : Buna 
organizare a muncii, or
dine și disciplină în în
treaga activitate

In spiritul sarcinilor subliniate 

la Plenara C. C. al P. C. R.

semnul unității întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, 

dînd expresie hotărîrii ferme de a înfăptui programele de dezvoltare economico-socială,

intr-o atmosferă de puternică angajare muncitorească, revoluționară, ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARASOLDI MEDIAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA CU TUVARASA ELENA CEAUSESCU. IN lUDETHL MEHEDINȚI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au început, 
joi dimineața, o vizită de lucru in județul Mehedinți.Dialogul secretarului general al partidului cu oamenii muncii me- hedinteni prilejuiește o cuprinzătoare analiză a modului in care se acționează in industrie si agricultură pentru îndeplinirea planului de producție. de export si de investiții pe anul în curs, stabilirea măsurilor prin care județul poate înfăptui, la cote calitativ superioare, programele privind propria dezvoltare economică. sarcinile ce-i revin în actualul cincinal, aducîndu-si astfel o contribuție sporită, ne măsura puternicului său potential material si uman, la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.Datorită politicii de repartizare echilibrată a forțelor de producție oe întreg teritoriul tării, de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor, inițiată si promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceausescu. în Mehedinți, ca pretutindeni in România. a avut loc. in perioada inaugurată de dului, faceriUn tlții, peste făptuieste cu succes, puternică bază ________ ___________Se asigură astfel dezvoltarea impetuoasă a acestui județ cu o pondere considerabilă în economia națională, unde sînt astăzi reprezentate principalele sectoare economice, îndeosebi cele purtătoare de progres tehnic. Cea mai grăitoare mărturie a dinamismului acestui Proces îl constituie faptul că. fată de anul 1965. valoarea fondurilor fixe a crescut de 32 de ori. producția industrială de 11 ori. iar cea agricolă de 3 ori.Dezvoltarea economiei a fost însoțită, în mod firesc, de profunde mutații in plan social, evidențiate de marele număr de locuințe noi, școli, spitale, unități comerciale, ridicate în toate localitățile județului, de continua modernizare și înfrumusețare a acestora, de sporirea an de an a nivelului de trai trăiesc și muncesc pe leaguri.Mîndrl de înfăptuirile schimbat radical Înfățișarea orașelor și satelor din această parte a țării, oamenii muncii mehedințeni au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu cu deosebită bucurie.La coborirea din elicopterul prezidențial, care a aterizat in apropiere de moderna platformă industrială din nordul municipiului Dro- beta-Turnu Severin, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost adresat un ' călduros bun sosit, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, de primul-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., Constantin Dinu.Garda alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.

Congresul al IX-lea al parti- un cuprinzător proces înnoitoare.amplu program pentru care 80 miliarde
de pre

des-au lei, creîndu-seinves- alocat se în- o tehnico-materială.

al celor ce aceste me
tor, care au

S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Primiți cu tradiționala pline șl sare, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost oferite, de către pionieri și șoimi ai patriei, frumoase buchete de flori. Mii de oameni ai muncii, prezenți la ceremonia sosirii, au a- clamat cu însuflețire. S-a scandat cu putere „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul 1", „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu — pace !“, cei prezenți dind expresie sentimentelor de fierbinte dragoste și prețuire față de secretarul general al partidului, pentru activitatea pe care o consacră, cu neasemuită abnegație șl pasiune revoluționară, progresului necontenit al patriei, bunăstării și fericirii poporului, cauzei socialismului și păcii în lume.La vizită participă tovarășii Emil Bobu, Ion Dincă, Gheorghe Oprea, Silviu Curticeanu, precum și miniștri, cadre de conducere din unele centrale industriale, institute de cercetare și proiectare.In această atmosferă entuziastă a Inoeput vizita de lucru la COM
BINATUL CHIMIC „DROBE- 
Ț/\" nouă și modernă imitate a industriei chimice românești.în centrul analizei efectuate la fața locului ș-au aflat principalele probleme legate de punerea în funcțiune a capacităților de producție din prima etapă de dezvoltare a combinatului, de executarea lucrărilor de construcții-montaj prevăzute pentru cea de-a doua etapă.Raportind despre stadiul in care se găsește această nouă și importantă investiție, ministrul industriei chimice și petrochimice. Ion M. Nicolae, și directorul combinatului, Ghiță Constantin, au arătat că s-au finalizat lucrările de construcții-mon- taj din prima etapă, cea dinții capacitate începînd să producă, iar a doua, aflată în probe tehnologice, urmînd să fie dată în curînd în exploatare.Relevînd caracterul modern al tehnologiilor de fabricație, elaborate pe baza cercetărilor efectuate de specialiștii noștri, sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, nivelul tehnic deosebit al utilajelor și echipamentelor, realizate în întregime în țara noastră, gazdele au arătat că pregătirea și instruirea oamenilor muncii s-au făcut cu înaltă exigență și responsabilitate, pentru a se asigura exploatarea instalațiilor în condiții de deplină siguranță și la un nivel optim de productivitate.Apreciind că realizarea in întregime a acestei mari unități a industriei chimice va reprezenta o înfăptuire de seamă a economiei noastre naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că problema centrală pentru acest combinat o constituie in prezent realizarea producției planificate, prin utilizarea tuturor instalațiilor la parametrii proiectați.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că, în acest scop, se impun măsuri hotărite pentru perfecționarea organizării și conducerii proceselor de producție, concentrarea eforturilor specialiștilor din institutele de profil și din combinat, ale tuturor oamenilor muncii de aici pentru asigurarea realizării indicatorilor de plan și sporirii eficienței economice. O atenție deosebită a acordat secretarul general al partidului măsurilor ce trebuie adoptate in vederea reducerii unor consumuri tehnologice, care se mențin ridicate, și a cerut să se acționeze pentru reducerea substanțială a acestora, în primul rind prin îmbunătățirea fluxurilor tehnologice.Pe parcursul vizitei, au fost prezentate. totodată, lucrările de pe șantierul celei de-a doua etape de dezvoltare a combinatului, a căror încheiere va asigura dublarea capacității de producție.S-a subliniat faptul că. pe baza Indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia precedenta vizită de lucru efectuată aici, s-au îmbunătățit tehnologiile de montare a utilajelor și instalațiilor, fapt ce a determinat atît reducerea la jumătate a timpului afectat acestor lucrări, cit și diminuarea simțitoare a costurilor.Examinînd la fața locului amplasarea noilor obiective, modul în care se desfășoară, lucrările de construcții. secretarul general al partidului a

arătat că unele soluții adoptate de proiectanți nu sînt corespunzătoare în ceea ce privește utilizarea spațiilor. S-a insistat asupra necesității și s-a demonstrat concret posibilitatea ca o serie de utilaje și echipamente auxiliare să fie plasate în imediata apropiere a instalațiilor de bază, fapt ce asigură îmbunătățirea fluxului tehnologic și o mai rațională folosire a terenului, paralel cu diminuarea consumului de conducte, țevi, cabluri și alte materiale. S-a indicat să se revadă proiectele pentru cea de-a doua etapă de dezvoltare a combinatului, adoptîndu-se soluții constructive mai eficiente, să se realizeze instalații compacte, moderne.La încheierea vizitei in combinat, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit cu membrii consiliului oamenilor muncii di'lț întreprindere, cu cadrele de conducere, cu constructori, pro- iectanți, cercetători și alți specialiști prezenți la dialogul de lucru.A fost reluată analiza unor probleme esențiale privind realizarea importantelor investiții din cadrul combinatului.Pornind de la concluziile desprinse din timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia toate măsurile ce se Impun pentru punerea în funcțiune, la datele stabilite, a noilor capacități și atingerea parametrilor proiectați. în acest scop, s-a indicat

să fie revăzute și îmbunătățite soluțiile constructive și cele tehnologice, pentru a se asigura reducerea termenelor de execuție și o calitate deosebită lucrărilor, amplasarea cit mai judicioasă a instalațiilor și echipamentelor prevăzute pentru etapa a doua, scurtarea proceselor de fabricație, diminuarea consumurilor de energie electrică și termică, de apă. Totodată, s-a atras atenția ministerelor și unităților furnizoare să livreze, conform graficelor, toate materialele și utilajele necesare noilor capacități.Secretarul general al partidului a stabilit răspunderile ce revin membrilor guvernului, factorilor cu munci de conducere care coordonează nemijlocit activitatea de realizare și punere în funcțiune a investițiilor de la Combinatul Chimic „Drobeta".Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA ELECTROCEN- 
TRALE DROBETA-TURNU 
SEVERIN.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost salutată cu multă căldură și însuflețire de e- nergeticieni, de constructori și mon- tori, care și-au exprimat astfel sa-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Creșterea mai accentuatăJ
a productivității muncii 

-cerință majoră 
a progresului economico-socialîn anii glorioși, aureolați de mari izbinzi, care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., creșterea accelerată a productivității muncii s-a impus ca o trăsătură definitorie a activității colectivelor din economie. Ea a căpătat accente noi in momentul in care reproducția lărgită de tip intensiv a devenit preponderentă, punîndu-se cu acuitate problema valorificării superioare a tuturor factorilor de producție. Cu o deosebită forță se ridică problema creșterii productivității muncii in această perioadă, cind ne îndreptăm spre o etapă nouă, superioară, a dezvoltării economico-sociale, care pregătește condițiile necesare trecerii la afirmarea in viață a principiilor comuniste de muncă și de viață. In acest sens, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că „este necesar să se acorde o atenție deosebită creșterii mult mai puternice a productivității muncii in toate domeniile, pe baza organizării științifice, a dotării cu noi utilaje șl mașini complexe și modernizate, a automatizării și mecanizării diferitelor lucrări în toate sectoarele de activitate".Este lesne de Înțeles atenția deosebită pe care o manifestă conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de o asemenea problemă. In condițiile revoluției științifice și tehnice actuale, cînd sporește intr-o măsură considerabilă, fără precedent, influența factorilor calitativi, cînd au loc mutații esențiale de ordin intensiv în economie, creșterea productivității muncii reprezintă una din pirghiile de bază ale dezvoltării țării. Menținerea unui dinamism semnificativ in creșterea economică a anilor viitori este de neConceput fără valorificarea pe scară largă a tuturor factorilor de producție, în cadrul cărora productivitatea muncii deține o poziție decisivă.Creșterea accelerată a productivității muncii constituie o cerință o- biectivă impusă de însăși necesitatea ridicării nivelului de trai al întregului popor. în afara unei evoluții viguroase a dinamicii productivității muncii este de neconceput o autentică bunăstare, a acelei bu- năstări așezate trainic pe temelia muncii rodnice, de înaltă eficiență. De altfel, starea de sănătate, de vigoare a unei economii se identifică între altele și prin modul in care se asigură corelația dintre evoluția productivității muncii și cea a retribuției nominale nete la nivel microeconomic. respectiv a retribuției reale la scară macroeconomică. în e- sență, această corelație — ce se înscrie drept una din cele măi importante legități ale reproducției lărgite — constă în sporirea în ritmuri mai înalte a productivității muncii comparativ cu ritmurile de creștere înregistrate de retribuție.Tinind seama de această cerință fundamentală a dezvoltării dinamice, continue a economiei noastre socialiste, de cerințele mecanismului economico-financiar privind întărirea autoconducerii muncitorești, autogestiunii și autofinanțării, din inițiativa tovarășului

Nicolae Ceaușescu au fost adoptate în ultimii ani multiple măsuri menite să determine perfecționarea sistemului de retribuire a muncii și de repartizare a veniturilor, astfel incit acestea să fie nemijlocit legate de munca depusă, de rezultatele e- fectiv obținute. Acordul global, generalizat la scara întregii țări, a devenit principalul instrument de transpunere în viață a principiului socialist de retribuire după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii.Creșterea mai rapidă a productivității muncii în raport cu retribuția derivă din argumentul că nu se poate consuma mai mult decît s-a produs. Avînd în vedere acest adevăr elementar. rezultă că, întotdeauna, pentru a asigura resursele suplimentare necesare reluării pe scară lărgită a reproducției, productivitatea trebuie să devanseze, ca ritm, creșterea retribuției. Respectindu-se a- ceastă corelație, se realizează împărțirea optimă a valorii nou create, asigurîndu-se fondurile necesara pentru acumulare. Dacă s-ar încălca corelația productivitate — retribuție. o parte din ce în ce mai mar» din venitul național creat ar fi însușită sub forma consumului individual, ceea ce ar afecta volumul fondului de dezvoltare economico-socială. Astfel, s-ar pune sub o gravă amenințare însăși temelia dezvoltării, știut fiind faptul că fondul de consum nu poate să crească fără a beneficia de o bază tehnico-materială modernă, de o economie mereu mai puternică, in stare să satisfacă cerințele materiale și spirituale din ce în ce mai mari ale celor ce muncesc. Așadar, pentru a avea a- sigurată o economie echilibrată, sănătoasă, este necesar ca oricărui spor de retribuție să-i corespundă un spor cu mult mai mare de productivitate, ceea ce înseamnă că sporirea productivității muncii sociale trebuia să reprezinte unica sursă de creștere a retribuției.Peste puțin timp se va încheia o nouă acțiune de creștere substanțială a veniturilor oamenilor muncii. O acțiune in urma căreia toate categoriile de oameni ai muncii vor face noi pași pe calea prosperității. Aceasta intr-o perioadă cînd în multe părți ale lumii se înregistrează puternice fenomene de inflație, recesiune și șomaj. Această nouă sporire a retribuției s-a întemeiat, ca in atîtea alte împrejurări, pe creșterea productivității muncii, a e- ficienței muncii sociale în general, în concepția partidului nostru, corelația dintre muncă, rezultate șl retribuire., ceea ce în fapt înseamnă garantarea venitului în raport de munca depusă, are în vedere exercitarea plenară a calității oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari. O asemenea înaltă calitate implică eforturi sistematice pe linia finalizării exemplare a programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției, creșterii calității, competitivității și valorii produselor realizate, prevenirii risipei de orice natură. A- ceasta înseamnă că fiecare partici-
(Continuare in pag. a V-a)

ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în județul Mehedinți, azi va avea loc în munici
piul Drobeta-Turnu Severin o adunare populară, pe 
care posturile de radio și televiziune o vor trans
mite direct în jurul orei 10,30.
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O sarcină economică prioritară:
TĂRII - CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Și o cerință de actualitate: CREȘTEREA
FIABILITĂȚII UTILAJULUI MINIER

Principala concluzie desprinsă din prima parte a anchetei pe tema fiabilității utilajului minier („Scinteia" din 11 mai. a.c.) a fost aceea că pentru ridicarea calității excavatoarelor și a celorlalte instalații din cariere, pentru creșterea disponibilității lor in exploatare și sporirea, pe această bază, a producției de cărbune, se impune o permanentă și bine organizată colaborare pe filiera proiectare-execuție-exploatare. Colaborare cu atit mai necesară cu cit utilajele folosite la extracția cărbunelui în cariere sint din ce in ce mai complexe și trebuie să răspundă unor solicitări mereu mai mari pentru atingerea unor ritmuri de extracție superioare, corespunzătoare nevoilor economiei țării. Telexurile, marele număr de adrese s-au dovedit și aici, ca in atitea alte situații similare, ineficiente, la fel ca și învinuirile reciproce. Realizarea ritmică, integrală a planului la producția de cărbune impune o acțiune consecventă. la fața locului, a tuturor factorilor implicați in concepția, producerea și exploatarea utilajului minier, căutindu-se într-o strinsă conlucrare cu minerii cele mai eficiente soluții practice pentru indicilor de utilizare a excavatoarelor. Este și ideea pe care o în ancheta de față. sporirea abordăm

Complexitatea și urgența lucrărilor din agricultură impun:

BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII, ORDINE 
Șl DISCIPLINĂ ÎN ÎNTREAGA ACTIVITATE

Starea culturilor - oglinda

GREȘELI TRECUTE PREA UȘOR CU VEDEREA. Se intimplă ca un lucru sâ nu reușească perfect din prima încercare. Sint idei care pentru a fi transpuse in practică necesită muncă și eforturi neobosite. Mai cu seamă cind aceste idei privesc execuția, pentru prima dată in tară, a unor utilaje de mare complexitate. așa cum sint excavatoarele. mașinile de haldat. instalațiile folosite in depozitele de cărbune sau la transportul acestuia. Se mai poate și greși — așa spun și torii de utilaj minier, așa beneficiarii. Si ca un subansamblu sau un nume, la primele încercări să nu corespundă, să creeze probJeme in exploatare. Categoric, in asemenea situații trebuie intervenit prompt, cu toate forțele, incepind cu proiectantul și continuind cu unitatea producătoare. centrala, chiar și ministerul, dacă e necesar, analiza deficientelor lor grabnică. Așa este acționeze, dar iată că, lajului minier, nu s-a . întotdeauna și, mai cu seamă, cind se cereau rezolvate probleme deosebite. cind pentru remedierea unor defecțiuni era necesară manifestarea unui real spirit de colaborare.Oare ar mai fi reprezentat astăzi reductorul roții cu cupe sau reductorul de marș — pentru mineri și furnizori, deopotrivă — o problemă spinoasă dacă, din capul locului, de la pri-■to mul semnal de a*  < larmă, se căutau în comun Iile și se te pentru discutabil, este vorba lăturat, ci, .unor informații exacte referitoare la condițiile de lucru ale acestor sub- ansamble deosebit de importante și de solicitate. Neavindu-le, proiec- tantii Și constructorii continuă să repete aceleași greșeli de concepție și execuție. Mai mult, in timp, se constată o dispersare a răspunderii producătorului pentru execuția acestor subansamble de bază ca urmare a „rotirii", cu totul nejustificate, a producției de la o unitate la alta. „Pină acum, ne spune tovarășul Dumitru Crăciun, director al I Direcției Mecano-Energetice din Ministerul Minelor, aceste reductoare au fost proiectate cind la Timișoa- • ra, cind la Ploiești sau la Cimpina. Fabricația a fost, la fel, trecuta pe rind unor uzine din mai multe o- rașc : Ploiești, Brăila, Reșița, București. Cert este că au fost .,împrăștiate" parcă anume pentru a li se pierde urma, incit atunci cind minerii au avut de schimbat un subansamblu sau altul al excavatoarelor nu au mai știut unde să-l comande. Și cind au aflat unde pot s-o facă au fost puși in situația să constate că ceea ce au primit nu se potrivește cu ce solicitaseră". „A fost într-adevăr o greșeală că s-a împrăștiat peste tot producția de subansamble — recunoaște tovarășul Gheorghe Mateș, din cadrul Centralei Industriale de Utilaj Minier și Material Rulant din Timișoara. Tehnologia e diferită de la o unitate la alta. Prin preluarea produsului de către diverse unități s-au făcut destule omisiuni și. de aceea, acum nu se mai potrivesc piesele".

producă-. _ , . spun șimai poale intimpla reper a-
urmărindu-se și înlăturarea normal să se in cazul uti- procedat așa

ne poa-Ce răspuns mai limpede te oferi la aceste întrebări decit stadiul actual al remedierii deficiențelor, de zeci de ori semnalate, prin teancuri și teancuri de adrese și telegrame. La Sfintu Gheorghe, de fapt in cadrul întreprinderii Miniere Că- peni. un excavator, livrat încă din 1985 și pus în funcțiune in noiembrie 1988. s-a avariat in cursul probelor finale de mers cu sarcina redusă, după numai 30 de ore de lucru. timp metri cubi steril. Defecțiunea, care a constat in îndoirea arborelui rotii port-cupe, a fost remediată doar în urmă cu citeva săptămîni. Ce a făcut oare excavatorul timp de a- proape 4 ani ? Dar între timp au apărut alte avarii. Așa că probele continuă...Așa cum continuă să rămină nesoluționate problemele și în cariera Tismana I. La un excavator, scos din funcțiune datorită repetatelor accidente tehnice, timpul de staționare al acestui utilaj este aproape tot atît de mare cît cel efectiv utilizat. Cu toate aoestea, în nota informativă la care ne-am referit mai înainte. întocmită de Secția de Asistentă Tehnică din Tîrgu Jiu. ’ a centralei din Timișoara, nu se face nici o referire la cauzele defecțiunilor a-' părute la acest excavator. în schimb,

în care a excavat 800

cu forțe lor
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greșe-acționaremediereanu, pentru despre greșeli de neîn- . în primul rind, de lipsa
In așa-zisul studiu cu privire la fiabilitatea operațională a utilajelor miniere, elaborat de institutul de proiectare din Timișoara, se arată că „la Tismana I au fost necesare 228 de ore pentru repararea reductoru- lui roții port-cupe. transportoarele de pe excavator, cu 102 ore de staționare. încheind marile defecte mecanice". Merita oare această informație (care se putea culege simplu, din rapoartele zilnice de lucru ale utilajelor, deplasarea pină la Rovi- nari) efortul de a întocmi un întreg volum cu astfel de date, cind de fapt nu a lăsat nici o urmă pe linia soluționării problemelor în discuție 1 Merită oare să culegi și să aduni date doar pentru a le păstra ca eventuale justificări, in loc să le folosești ca instrumente de lucru — cum sint de altfel, dacă sînt selectate atent și nepărtinitor — pentru remedierea gravelor deficiente înregistrate in funcționarea unor utilaje ? Din nau revine in atenție a- ceeași cerință majoră de a concentra atenția spre soluțiile practice, nu spre justificări.

ți ÎNTREBARE CU RĂSPUNS A- DESEORI UITAT : CE URMEAZA DUPĂ DEZBATERI ȘI ANALIZE? în ce anume constau multe din greșelile de concepție sau constructive se poate afla fie și numai consul- tind albumele cu fotografii ale unor piese și componente defecte, albume pe care — așa cum arătam in articolul precedent — tovarășul Gheorghe Cornea, director electromecanic la Combinatul Minier Rovinari. le poate pune la dispoziția celor interesați. Unde anume și ce greșesc minerii în exploatarea utilajelor se poate, de asemenea, cunoaște din notele informative ale colectivului de asistentă tehnică și din studiile, este drept destul de modeste. asupra fiabilității excavatoarelor aflate la centrala de resort din ” mlșoara,Tată-ne deci din nou in fața celeiași situații de la începutul cumentării : „urmărirea" reciprocă între producătorul de utilaje și beneficiar continuă. întrebăm insă și-a însușit ne deplin fiecare tre ei observațiile semnalate ? au fost fructificate concluziile bilite la întilnirile trimestriale organizate la Timișoara și la care au participat, de fiecare dată, toti reprezentanții unităților colaboratoare, ai unor instituții centrale, precum Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor ? Și, mergind mai departe, care este stadiul Înfăptuirii măsurilor stabilite la aceste întilniri. unde o dată la trei luni, circa 150 de specialiști din întreaga țară dezbat, timp de două zile, ce trebuie făcut pentru ridicarea fiabilității utilajului minier. pierzînd — da, acesta este termenul exact — alte două zile pe drum, de la Brăila sau de la Satu Mare pină în orașul de pe Bega ?

Ti-a-do-dacă din- Cu m sta-

CE ECOU STTRNEȘTE OPINIA : TOATE UTILAJELE POT FI PERFECȚIONATE. Iată și un alt argument in sprijinul ideii căj pentru înlăturarea acestei stări de lucruri total necorespunzătoare și sporirea fiabilității instalațiilor, trebuie întărită colaborarea dintre toți factorii care concură Ia proiectarea, execuția șl exploatarea utilajului minier. Este vorba de modul in care s-a acționat pînă acum pentru aplicarea îmbunătățirilor, a unor soluții teh- n’ce valoroase propuse de diverși specialiști. A acelor îmbunătățiri unanim acceptate ca bune, de natură să conducă la sporirea performanțelor tehnice ale utilajelor, la mărirea duratei lor de funcționare și a randamentelor de lucru. Bunăoară. in urmă cu mai mulți ani. s-a ajuns Ia concluzia că. prin modificări simple, se poate renunța la banda numărul 4 de pe excavatoarele de 1 400 mc. Minerii au demonstrat practic, apoi, că se poate lucra mai bine fără acest subansam- blu și. cu acordul constructorului, l-au scos de pe utilaj. „Circa trei ani după avizare — sublinia tovarășul Dumitru Crăciun — întreprinderea a continuat să trimită însă excavatoare tot cu 5 benzi, deși atit proiectantul, cît și constructorul își însușiseră soluția propusă".Principalul laborator de cercetare pentru producția de utilaj minier este cariera de extracție a lignitului. Aceasta este părerea inginerului Nicolae Bercea. directorul întreprinderii Miniere Rovinari, unitate unde valoarea utilajelor din dotare sa ridică la aproape 4,5 miliarde lei. „Toate instalațiile sint susceptibile de perfecționare — sublinia inginerul Nicolae Bercea. De o continuă perfecționare. Cu atît mai mult cu cît ne dau multă bătaie de cap. Avem aici in funcțiune circa 220 000 role pentru magistralele de benzi transportoare. Deci aproape o jumătate de milion de rulmenți. în 1988 am schimbat citeva zeci de mii de asemenea piese gripate. Aceasta nu înseamnă numai că am cheltuit zeci de milioane de lei, ci, mai a-

Ies, că s-au produs mari pagube pentru economie, concretizate ip metal de calitate înaltă aruncat „pe apa simbetei", mult timp pierdut pentru remedieri, ca să nu mai vorbesc de volumul mare de producție nerealizată. La fel stau lucrurile și în privința calității slabe a semeringu- rilor. din care cauză nu putem recupera nici o treime din uleiul uzat de reductoare. ceea ce ne creează serioase dificultăți în asigurarea a- cestui lubrifiant.Preocupați permanent de soluționarea unor astfel de probleme, care în mod normal ar trebui să se afle și in atenția furnizorilor, minerii de la Rovinari au reușit să elimine, prin propriul efort, multe din deficiente. Astfel, instalații la care trebuie să se intervină zilnic pentru reparații, acum au intrat complet m ritmul unei activități normale, de mult așteptată. Nu a fost ușor să se găsească soluțiile necesare nici în a- cest caz. Dar printr-o mobilizare exemplară a celor mai buni specialiști, tehnicieni și muncitori au fost găsite cele mai potrivite soluții de perfecționare a instalațiilor. S-a reușit astfel sâ se construiască dispozitive pe baza cărora au fost eliminate piese aflate în mișcare, supuse unei uzuri rapide și a fost modificată pe întregul flux traiectoria materialului transportat. în fază de idee se află apoi executarea unor reductoare la care semeringurile urmează a fi înlocuite cu labirinți, eli- minîndu-se total pierdereaCeea ce ni se pare demn vat din experiența acestui este seriozitatea cu care au specialiștii și muncitorii defecțiunile mai mari sau mai mici apărute. S-a acționat cu promptitudine, așa cum era firesc, pentru depistarea cauzei defecțiunii respective și stabilirea răspunderii. De ce se gripează rulmenții ? — s-au întrebat și se întreabă permanent minerii. De ce se „ard" motoarele electrice ? . se întreabă ei și. la rîndul lor, îi întreabă și pe furnizori. Sînt bune, oare, releele termice, celelalte dispozitive de siguranță, multe neomologate, deși sint comandate de ani și ani ? De ce se rup arborii, tobele de dinții, și cupele ? De ee Ia excava- ___ ______  _toarole. . cuL. nu- Cluj, se dezvoltă bine, trierele de fabricație 32 și 35, din . . .-cariera Urdari, au apărut deplasări ale construcției metalice de înaltă rezistență ? La toate aceste întrebări și la multe altele minerii au răspunsuri care, printr-o bună colaborare, printr-un dialog constructiv și sistematic, pot însemna soluții prompte și eficiente de rezolvare a multor, defecțiuni.Din păcate, „viteza de reacție" a furnizorilor în fata unor asemenea neajunsuri nu este pe măsura răspunderii cu care sint investiți, a funcționării ireproșabile a utilajelor miniere. De altfel, interesindu-ne de această chestiune, răspunsurile primite au fost, în general, evazive. Aflăm de la proiectanți că, pe plan mondial, s-au făcut pași importanți in ce privește modernizarea excavatoarelor și, în general, a întregului utilaj minier. „Ne aliniem și noi a- cestei cerințe — sublinia inginerul Ovidiu Petrescu, șef de secție Ia Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Utilaj Minier și Material de Ridicat Timișoara. Oferim minerilor un nou tip de excavator, modern, mai ușor, de mare randament. Este vorba de excavatorul de tip „Compact". Minerii trebuie doar să comande aceste utilaje. Am trimis tuturor întreprinderilor potențial-beneficiare documentația tehnică. Așteptăm o discuție cu cei interesați. Și asta cît mai repede. pentru că timpul trece în defavoarea tuturor".Da. un nou excavator, un nou model este, in principiu, un lucru bun. Pentru aceasta proiectanții merită a- precieri, cu atît mai mult cu cit a- cest utilaj este, după părerea lor, competitiv. Ce se intimplă însă cu utilajele existente acum, în cariere, cu cele aflate in curs de montaj sau cu cele la care nu s-a încheiat fabricația ? Iată o întrebare la care n-am mai primit răspuns; Este cel mai ușor lucru să intorci spatele adevăratelor probleme cu care se confruntă, in prezent, colectivele de muncă din marile cariere de cărbune. in ce privește funcționarea mașinilor și instalațiilor, cu teancuri de hîrtii justificative. Cum am văzut, încă nu se cunosc de către toți furnizorii nici măcar adevăratele cauze ale defecțiunilor, ca să nu mai vorbim de soluțiile efective de remediere ale acestora, soluții așteptate în bazinele miniere. Și. în sfirșit, mai supunem atenției un fapt deosebit de important, relatat de inginerul Nicolae Bercea : „Nu cred că trebuie să argumentez importanța cu totul deosebită pe care o are în minerit calitatea asistenței tehnice. Știm că, în alte sectoare ale economiei, asistenta tehnică este asigurată de cadre cu cea mai înaltă calificare. Așa este, de fapt, normal și necesar. Iată însă că. uneori, aici, in bazinul Gor- jului, asistenta tehnică asigurată de furnizorul de utilaje gste de o factură îndoielnică sub aspectul competenței. Am fost de-a dreptul surprins să constat că între cei care sint trimiși să ne acorde asistență tehnică se află cadre cărora unitățile miniere le-au desfăcut contractul de muncă pentru activitate necorespunzătoare. Mă întreb rantii profesionale pot oferi nea oameni în utilajelor activități

hărniciei oamenilor

investigațiide _ .în funcționarea

de ulei, de rele- colectiv analizat

cabluri,

redresarea miniere și, deci, a de extracție ?“
ce ga- aseme- calității întregiiNe oprim aici cu șirul termină o fiabilitate scăzută liniind Încă o dată un aspect asupra căruia am mai insistat pe parcursul anchetei, și anume că acum importante sint soluțiile practice pentru înlăturarea grabnică a acestor cauze. Asupra lor, asupra acestor soluții atît de așteptate ne vom opri intr-Un viitor articol.

privind cauzele care de- unor utilaje miniere, sub-
Nicolae M1L1TARU

măsurile, în așa fel în cîmp să se des- mai bune condiții, graficele stabilite.

în unități agricole din județul Constanța se acționează, mal ales după ploile căzute in ultima vreme, cu toate forțele la întreținerea culturilor și executarea prașilelor manuale, aceasta constituind urgența- urgențelor și pentru următoarele zile. După cum ne spunea tovarășul Ion Șerban, directorul direcției agricole, încă de la declanșarea actualei campanii agricole de primăvară s-au luat toate îneît activitatea fășoare in cele respectîndu-sePînă acum s-a încheiat prașila mecanică la sfecla de zahăr și floarea- soarelui. La porumb, prima prașilă s-a executat pe mai bine de 100 000 hectare, reprezentînd 80 la sută din suprafața insămînțată. De asemenea, s-a încheiat prașila intîi manuală la sfecla de zahăr și floarea-soarelui. La zi se execută prașila a doua mecanică la sfecla de zahăr și la floarea-soarelui, realizîndu-se pînă acum peste 30 la sută din suprafață. Cu bune rezultate s-a acționat pînă în prezent la întreținerea culturilor în unitățile agricole din consiliile unice agroindustriale Adamclisi, Albești, Castelu, Chirnogeni, Cobadin, Doro- banțu, Hirșova, Sibioara, Valu lui Traian.Stadiul de vegetație avansat reclamă însă o participare mai largă a tuturor locuitorilor satelor pentru încheierea prașiiei a doua la sfecla de zahăr și floarea-soarelui. Pornind de la aceste cerințe de maximă importanță pentru soarta recoltei din acest an, comitetul județean de par-

tid a analizat cu exigență modul cum s-a acționat pină în prezent și a stabilit un riguros program de măsuri menit, printre altele, să mobilizeze mai amplu toate forțele de la sate pentru executarea in timp optim de calitate a tuturor lucrărilor sezon. Asigurarea necesarului forță de muncă a constituit, an an, pentru unitățile agricole din j dețul Constanța, o problemă căreia i s-a acordat toată atenția, dovadă că, în mare parte, prin acțiunile întreprinse, ea a fost rezolvată corespunzător. Prin măsurile luate de comitetul județean de partid. In majoritatea unităților agricole s-a asigurat din timp forța de muncă de care este nevoie, apelindu-se, cum este și firesc, in principal la locuitorii satelor și comunelor de pe întreg județul. Desigur, fiecare zi de muncă, fiecare moment prielnic de lucru are în această situație o importanță covîrșitoare. Nu intîmplător, în aceste zile, programul în cîmp se desfășoară zi-lumină. Ia aceste acțiuni fiind mobilizate toate forțele umane disponibile. Acolo unde au fost luate in acord global suprafețe mari pentru a fi lucrate, activitatea este organizată corespunzător, fiind supravegheată permanent de cadre ale consiliilor unice agroindustriale. Un exemplu demn de urmat il oferă, de pildă, oamenii muncii din secțiile de mecanizare. Ei au preluat In acord global o suprafață de 30 000 hectare cu porumb.

i și de de de ju-

Luclan CR1STEA 
corespondentul „Scînteii

Cînd unii încheie prășitul,
alții abia îl încep...După ploile care au căzut în aceste zile și îmbunătățirea vremii. .. culturile insămintate în primăvară în unitățile agricole din județul ' • Specialiștii: de ia‘ direcția agricolă județeană și din unități apreciază că sint condiții pentru ca in acest an să se obțină producții mari. în toate unitățile au fost luate măsuri pentru intensificarea, cu forte manuale și mecanice, a prășitului la sfecla de zahăr, cartofi, legume și la alte culturi. Astfel, la sfecla de zahăr prima prașilă manuală s-a făcut pe 70 la sută din suprafețe. Iar la cartofi— pe 85 la sută. în mai multe consilii agroindustriale — Aghireșu. Cășeiu, Iclod — prașila întîi la sfecla de zahăr este încheiată, iar In

altele — Bobîlna. Bonțida. Mociu — această lucrare se de finalizare. Și la cartofi întii, mecanică și manuală, s-a terminat in mai multe consilii agroindustriale. iar în altele mai sint de prășit suprafețe mici. în majoritatea unităților agricole ritmul bun de lucru din aceste zile se explică prin acțiunile întreprinse de cadrele de conducere și organizațiile de partid in vederea mobilizării la prășit a membrilor cooperatori, a altor locuitori ai satelor. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în urma ploilor, pe unele suprafețe nu s-a putut cu mijloacele mecanice.Mai lent și. desigur. în mentul dezvoltării plantelor __ realizării producțiilor prevăzute, s-a

Baciu. apropie prașila

lucradetri-Si al

lucrat pînă acum în unele din consiliile agroindustriale , ,Taga si Mihai Viteazul, in care prima prașilă manuală la sfecla de zahăr s-a realizat pe numai 20—30 la sută din suprafețe. Trebuie intensificat prășitul legumelor. Spunem acest lucru deoarece în timp ce în Consiliul Agroindustrial Viișoara, care deține o mare suprafață cu legume. s-a terminat prașila întii. In unitățile din alte consilii agroindustriale lucrarea se află de abia la început. Pe județ prima prașilă la legume a fost efectuată pe numai 1 000 hectare manual și pe 1 400 hectare mecanic din cele 3170 hectare cultivate.Decalajele care există la întreținerea culturilor intre consiliile agro-

unită ti Tureni. Industriale st între unitățile agricola din aceleași consilii se datorează faptului că nu peste tot se asigură participarea largă, organizată a. oamenilor de la sate la lucru în cimp. nu se lucrează pe tot parcursul zilei. lgr unele cadre de conducere și specialiști nu pot fi găsiți acolo unde trebuie să se afle, pentru a coordona corespunzător munca. Este necesar ca, in unitățile agricole în care lucrările de întreținere a culturilor au lntirziat. cadrele de conducere. cu sprijinul organizațiilor de partid, să ia măsuri hotărîte în vederea mobilizării la muncă în cimp a unui niimăr cit mal mare de oameni.
Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

Buruienile trebuie grabnic 
din lanuri!înlăturateZile de intensă activitate, de concentrare a forțelor in efectuarea lucrărilor de sezon : erbicidarea ultimelor suprafețe de păioase. întreținerea de calitate a culturilor prăsitoare în toate unitățile agricole din județul Botoșani.Peste 550 cooperatori, majoritatea forței de muncă din comuna Pomîr- la, se aflau cu sapa în mină in cimp. „Doar cei mai vîrstnici, care nu mai pot munci — ne spune primarul loan Rusu — mai stau acasă. Altfel toată suflarea satului acționează la prașila sfeclei și cartofului în solele angajate să le lucreze în acord global". Firește, în fruntea cooperatorilor se aflau șefii de fermă, precum și șefii de echipă care vegheau nu numai la realizarea programelor zilnice stabilițe, ci mai ales la respectarea normelor agrotehnice stabilite. într-o singură zi, la brigada de la Racovăț, condusă de Laura Bejenaru, echipele de cooperatori terminaseră prașila pe 20 hectare cultură.Printr-o astfel de desfășurare forțe și organizare judicioasă muncii, în consiliile dustriale Trușești, Ripicenl. Săveni, prima prașilă manuală s-a executat pe mai mult de 50 la sută din suprafață, ele fiind urmate în ordinea realizărilor de consiliile unice Frumușica. Albești, Șendriceni — unde de fapt se află și comuna Pomîrla la care ne-am referit mai sus.Sînt însă și unele consilii agroindustriale și zone din județ unde apar decalaje mari în realizarea progra-

dede a unice agroin-

de asemenea, și In comuna dar nu de la președintele tivei agricole Gheorghe Corni — coopera- ...... ______ Andrișa,care n-a fost de găsit'— că la cultura cartofului (350 hectare) s-au executat rebilonatul și prașila întii mecanică. în privința prașilelor manuale acestea sint insă insuficiente pînă în prezent. Aici mai sint de prășit 1 900 hectare cu plante prăsitoare care riscă de acum să fie infestate de buruieni. Dacă ritmul practicat pînă în prezent nu se modifică, atunci există chiar riscul ca o parte din culturi să fie compromise.Este adevărat că din cauza ploilor lucrările sînt mult îngreunate. în mai multe locuri terenul are exces de umiditate, fapt ce a impus luarea unor măsuri urgente pentru evacuarea . apei de pe culturi. De faptul că spiritul gospodăresc are putința să învingă dificultățile climatice ne-am convins și la cooperativa agricolă din Verona. Aici inginerul-șef al unității. Ștefan Ivancov. spunea că acolo unde a apărut fenomenul de băltire a trecut la distribuirea unei forțe suplimentare pentru săparea de șanțuri și rigole care să scoată plantele de sub apă. Cum se reușește această dirijare a cooperatorilor in solele respective 7 Prin mobilizare energică, prin distribuire de sarcini precise, prin comandamente agricole întrunite in fiecare seară in comună, neanu și lor nr. 3 menii in așa fel Incit, luni, pe ploaie, prașiiele au continuat cu participa
Fapt este că Vasile Roșcă- Mihai Sirghil, șefii ferme- și nr. 5, și-au mobilizat oa-decalaje mari în realizarea progra- prașiiele au continuat cu participantelor de întreținere a culturilor. în rea a peste 200 cooperatori. Sfeclacooperativele agricole de producție furajeră a beneficiat de prima pra-din Bucecea, Corni s-a acționat pînă acum mai mult cu mijloace mecanice. „în cooperativa noastră — spunea inginerul-șef Constantin Căl- dăruș — s-a erbicidat întreaga suprafață de 270 hectare cu cartofi și deocamdată nu se impune executarea lucrărilor de întreținere manuală. Trebuie arătat însă că cooperatorii de aici au intervenit cu sapele doar pe 60 hectare de sfeclă de zahăr. cu toate că această cultură este în apropiere de sat. Ei mai au de prășit 50 hectare cu fasole. Am aflat.

șilă manuală pe toată suprafața; prima prașilă după rebllonare a început și la cartofi ; de asemenea și la porumb.Sînt numai citeva din faptele de muncă ale lucrătorilor ogoarelor județului Botoșani care fac dovada abnegației cu care oamenii acționează pentru asigurarea condițiilor necesare realizării producțiilor sporite prevăzute pentru acest an.
Eugen HRUȘCA 
corespondentul „Scînteii’

Pentru dezvoltarea puternică a zootehniei: 
PAJIȘTILE NATURALE 
- folosite din plin, gospodărite rational!Creșterea puternică a efectivelor de animale și a producției zootehnice este strms legată de asigurarea in. cantitățile si călitătila corespunzătoare a furajelor necesa e. Fără respectarea acestei corelații esențiale nu este posibilă dezvoltarea unei zootehnii intensive, de inalt randament și eficiență. Da rol deosebit in acest sens il au nutrețurile obținute de oe pajiștile naturale, care în condițiile agriculturii noastre constituie cea mai importantă si eficientă sursă de furajare a animalelor. Ca unul din județele cu importante suprafețe de pajiști. Aradul beneficiază de condiții naturale si climatice foarte bune pentru furajarea animalelor, mal ales pe baza resurselor ne care le oferă pășunile naturale. în această perioadă, bunăoară, pe pajiștile de la cimpie și cele din zonele colinare se află la păscut peste 60 000 de taurine. numărul acestora urmînd să crească pe măsură ce animalele vor urca in număr mai mare spre zonele alpine.Există în acest an condiții deosebit de favorabile pentru sporirea productivității pajiștilor naturale din județul Arad. Si se cuvine arătat din canul locului că- actuala abundentă de iarbă este, In primul rind. rezultatul unor ample acțiuni întreprinse de către organele agricole si crescătorii de animale în vederea ameliorării pajiștilor naturale din județ. Din cele 131 000 hectare, 66 la sută sint situate in zona coli- nară. multe dintre ele avind soluri cu o aciditate ridicată sau fiind afectate de săraturi. Sigur, o asemenea structură impune tratarea diferențiată a problemelor legate de îmbunătățirea lor. in funcție de particularitățile fiecărei suprafețe. în ce măsură întreprinderea județeană pentru îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor, consiliile populare și unitățile agricole deținătoare de pajiști țin seama de aceste aspecte ? Cum acționează ele pentru creșterea producției de furaje ?în anul 1988. de exemplu. !n județ au fost executate lucrări de regenerare a pajiștilor pe 26 040 hectare ; au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice 38 060 hectare, iar cu îngrășăminte organice — 16 100 hectare ; pe 70 544 hectare s-au efectuat diferite lucrări de Întreținere ; 830 hectare au fost defrișate de vegetația

Din experiența unităților agricole din județul Arad

nefolositoare ; pe alte suprafețe s-au efectuat desecări, lucrări de combatere a acidității și eroziunii solului. Este pozitiv că majoritatea birourilor executive ale consiliilor populare, conducerile unităților agricole au întreprins ample acțiuni de întreținere a pajiștilor. Bune rezultate în această privință au fost obținute în comunele Seleuș. Șicula. Vladimirescu. Șiștarovăț. Almaș, Ghioroc, Bîrzava. Vârădia de Mureș, unde, datorită preocupării consiliilor populare pentru efectuarea lucrărilor, producția de masă-verde pe pășuni a fost de 20 tone masă-verde Ia hectar. La polul opus in ce privește atitudinea față de Întreținerea și exploatarea pășunilor se situează consiliile populare din Bîrsa, Tauț, Hălmagiu, Crai- va, Apateu. Birchiș — unde producția de masă-verde obținută la hectar n-a ajuns la 10 tone. De altfel, a- ceste neîmpliniri au făcut obiectul unei temeinice analize în cadrul biroului executiv al consiliului popular județean și au fost luate măsuri pentru creșterea preocupării unor consilii populare față de exploatarea pășunilor.Exercitîndu-șl atribuțiile conferite de lege. întreprinderea județeană pentru Îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor a efectuat, in 1988. în funcție de particularitățile solului de pe unele suprafețe, un mare volum de lucrări agroameliorative. care a cuprins : regenerări de pajiști pe 1200 hectare, fertilizări chimice pe 3 300 hectare, aplicarea de amendamente pe 322 hectare, scarificări pe 250 hectare. depășindu-se sarcinile de plan la lucrările efectuate. Toate acestea au dus și vor duce la creșterea producțiilor de masă-verde Ia hectar. „Pe pășunile model, unde am executat lucrări de îmbunătățiri în complex, ne spune tovarășul Simion Cipu, directorul Întreprinderii, producția de masă-verde obținută anul trecut a fost de 30—40 tone la hectar. Este cazul pășunilor de pe raza comunelor Vladimirescu. Ghioroc. Almaș. Șișta- rovăț și altele. Surplusul de masă- verde obținut a fost recoltat și depozitat sub formă de fin, ceea ce a asigurat cantități sporite de furaje

pentru perioada de stabulație. Aș face mențiunea că. în primul an după insămințarea pajiștilor, acestea sipt exploatate doar prin cosire. urmind ca abia în anul al doilea să se treacă la un pășunat organizat pe specii de animale și parcele*.  în completarea celor spuse, consemnăm că. pe baza programului de îmbunătățire a pajiștilor în complex. întocmit în urmă cu cițiva ani. întreprinderea a efectuat lucrări de regenerare, fertilizare, defrișare, combatere a eroziunii solului pe 12 462 hectare. Ca urmare, ne pășunile comunale din Almaș. Șiștarovăț. Ghioroc. Siria. Archis si altele, efectivele au soorit.de la un an Ia altul. încărcătura de taurine adulte pe un hectar de pajiști a crescut de la 2 la 4. iar producțiile de lapte, came, lină au cunoscut importante sporuri.Dar. cum este firesc, acțiunea continuă. în prezent se execută lucrări agroameliorative ce au drept scop ridicarea producției de masă-verde pe mai bine de 7 000 hectare — pe pășunile din Bata, Vinga. Brazi. Boc- sig. Grăniceri. Vărădia. care se vor da in exploatare în anii 1990 și 1991. în scopul obținerii de producții superioare de masă-verde la hectar. în ultimii ani s-a manifestat și o preocupare mal mare pentru introducerea asolamentului in exploatarea pajiștilor naturale, prin insămințarea anumitor suprafețe cu plante furajere (sorg. mei. trifoi, lucernă. dovleac și sfeclă furajeră, boroeaguri). De asemenea, pe terenurile arabile destinate bazei furajere, cele mai multe unități. între care cooperativele agricole „Lumea nouă" Curtici. Iratoșu, Lipova. cele din Pecica și altele, au înființat pajiști cultivate în apropierea fermelor zootehnice, de pe care obțin producții însemnate de masă- verde. Pe aceste pajiști, in primul an de la înființare, iarba se recoltează pentru fîn. iar apoi se practică un pășunat parcelat, pe specii de animale.Pentru îmbunătățirea compoziției floristice cu plante valoroase. întreprinderea județeană a organizat un număr de șase ferme care să se ocupe de producerea semințelor de gra-

minee și leguminoase perene. Aceste ferme, cu o suprafață totală de 3 200 hectare, asigură acum sămlnța necesară regenerării pajiștilor din județ. Mai mult, ele furnizează însemnate cantități de sămînță și altor județe. în 1988. planul de semințe a fost depășit cu 12 la sută la graminee perene, cu 5 la sută la leguminoase perene și cu 1 la sută la plantele anuale și bienale. ..în vederea realizării producțiilor de semințe planificate. precizează tovarășul Cornel Gheorghiță. inginerul-șef al unității, pe lingă aplicarea corespunzătoare a tehnologiilor, un accent deosebit punem pe o cît mal bună amplasare a culturilor, efectuarea lucrărilor de întreținere, de recoltare, depozitare a producției, de condiționare și buna păstrare a semințelor plnă la livrare. Pentru realizarea unui asolament bun. conlucrăm cu unitățile învecinate care au în structura de plan plante prăsitoare, întrucît prin lucrările de întreținere ce le presupun se combat o serie de buruieni și dăunători".Prin extinderea experienței înaintate dobîndite în județ sau în alte unități din țară, prin aplicarea unor măsuri de mare eficiență, pajiștile Aradului și-au ridicat potențialul productiv, lucru ce se reflectă si în producțiile de lapte mereu în creștere realizate pe ansamblul județului. Dar rezultatele obținute sînt considerate aici doar ca un punct de pornire spre o folosire cît mal rațională și o gospodărire cît mai eficientă a pajiștilor. în acest an, în vederea realizării unor cantități sporite de masă-verde la hectar, programul de acțiuni cuprinde regenerarea prin supratnsămînțare a 26 000 hectare, efectuarea unor lucrări de Întreținere pe 73 000 hectare, defrișarea vegetației lemnoase be 1 500 hectare si desecarea altor 1 000 de hectare, importante lucrări de corectare a acidității si de combatere a eroziunii solului.Fiecare din aceste lucrări în parte au fost repartizate din timp pe unități deținătoare de pajiști, iar acum se acționează cu fermitate pentru respectarea strictă a normelor de cășunat si asigurarea condițiilor necesare îngrijirii animalelor în taberele de vară.
Tristan M1HUTA 
corespondentul «SelnteU*

soorit.de


SClNTEIA — vineri 12 mai 1989 PAGINA 3

VIZITA BE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
MPREDNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

(Urmare din pag. I)tisfacția de a se întilni cu conducătorul iubit și stimat al partidului și statului.In întîmpinare au venit brigadierii care își desfășoară activitatea pe șantierul național al tineretului, organizat aici Încă din 1982. Comandantul șantierului raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu despre realizarea sarcinilor încredințate.Ministrul energiei electrice, Petre Fluture, alți factori de răspundere și specialiști au informat despre modul în care se acționează pentru înfăptuirea importantelor obiective ce stau in fața colectivului de oameni ai muncii de aici din programul energetic național, pentru asigurarea energiei termice necesare combinatului chimic din localitate.Directorul întreprinderii, Nicolae Artenie, a prezentat stadiul realizării în ansamblu a acestui important obiectiv de investiții. Rec,ent a fost pus in funcțiune cel de-al 4-lea grup de 50 MW, centrala dispunînd acum de o putere instalată de 200 MW. în curînd va fi pus în funcțiune un nou cazan de 420 tone abur pe oră, o atenție deosebită acordindu-se concomitent modernizării cazanelor pe cărbune, creșterii fiabilității și randamentului instalațiilor.Au fost înfățișate, de asemenea, preocupările existente si rezultatele obținute în vederea îmbunătățirii funcționării agregatelor, reducerii consumurilor specifice, eliminării pierderilor de combustibil si energie electrică. S-a arătat că o atentie de prim ordin se acordă exploatării corespunzătoare si funcționării la parametrii tehnologici prevăzuți a instalațiilor, bunei organizări a muncii. ridicării calificării personalului muncitor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. subliniind importanța pe care această oentrală o are pentru sistemul energetic national, precum si pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a combinatului chimic, a cerut să fie luate măsuri ferme pentru punerea în funcțiune la întreaga capacitate a centralei. S-a indicat să se caute mijloacele cele mai adecvate în vederea regenerării condensului rezultat din aburul utilizat in instalațiile combinatului chimic și reintroducerea în circuit a acestuia, astfel încît să se diminueze costurile de producție în Combinatul chimic, să se alimenteze mai bine cu energie alte platforme industriale.Secretarul general al partidului a cerut să se ia măsurile cele mai 

adecvate pentru reducerea consumului tehnologic si diminuarea, prin adoptarea unor soluții rationale, a pierderilor de energie termică pe conductele de transport.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe energeticieni si brigadieri pentru munca desfășurată si le-a adresat urări de noi succese în producerea unor cantităti tot mai mari de energie termică si electrică.Mulțumind secretarului general al partidului pentru vizita efectuată, directorul unității a dat asigurări că oamenii muncii de aici sînt ferm hotărîti să facă totul pentru realizarea exemplară a sarcinilor si indicațiilor primite, pentru ridicarea întregii munci la un nivel superior de calitate si eficientă.După-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat una din fermele vegetale ale COOPERATI
VEI AGRICOLE DE PRO
DUCTE OPRIȘOR, unitate care, prin rezultatele obținute în ultimii ani, atit in cultura cerealelor, cit și în zootehnie, in celelalte sectoare, evidențiază marile disponibilități ale agriculturii noastre socialiste, hotărîrea fermă a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, a specialiștilor de a asigura transpunerea neabătută in viață a obiectivelor noii revoluții agrare.La intîlnirea cu țăranii cooperatori de aici erau prezenți Gheorghe David, ministrul agriculturii, membri ai 1 organelor locale de partid și de stat, ai conducerii cooperativei agricole și ai organelor agricole județene. Un mare număr de locuitori ai comunei Oprișor au ovaționat îndelung pentru partid, pentru secretarul său general, dind astfel expresie sentimentelor de dragoste și respect față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru neobosita sa activitate consacrată înfloririi continue a satului românesc, a agriculturii, pentru continua întărire economică a cooperativelor agricole de producție.Dialogul de lucru cu cei ce muncesc și trăiesc pe aceste fertile pă- minturi a inceput in fața unor schițe și panouri cu grafice care rec^au sugestiv creșterea puterii economice a cooperativei și dezvoltarea localității. Reține atenția că pe teritoriul comunei au fost construite, in ultimii ani. numeroase locuințe noi. Prin obiectivele edilitare realizate in anii precedenți, prin noile dotări 

de larg interes cetățenesc prevăzute în programele de modernizare a localității, locuitorii comunei Oprișor vor beneficia de condiții de viață apropiate de oele de la orașe.Inginerul-șef al cooperativei. Iulian Drugă, a informat despre organizarea activității in cooperativa agricolă de producție, utilizarea fondului funciar, dinamica producțiilor în ultimii ani, eficienta activității economice a cooperativei. S-a raportat că recoltele au sporit de la un an la altul, atît. la grîu. orz. in pentru fibră, ca și la celelalte culturi. Rezultate bune s-au obținut în zootehnie, în viticultură. Ca urmare, unitatea a înregistrat, in anul 1988. un imnor- tant beneficiu, iar prin măsurile luate, încă de la pregătirea actualului an agricol, sint create condiții de realizare și depășire a producțiilor planificate în toate sectoarele.In continuare, secretarul general al partidului a examinat starea de vegetație a culturilor.de grîu, orz. sfeclă de zahăr, floarea-soarelui aflate în imediata vecinătate. S-a apreciat că starea de dezvoltare a plantelor dă garanția obținerii unor recolte foarte bune. Secretarul general al partidului a recomandat să se acționeze cu multă grijă pentru întreținerea culturilor prășitoare și păstrarea densității plantelor.Parcurgînd. de la o solă la alta, un adevărat culoar viu în care mii de bărbați și femei, tineri și băt.rini aclamau cu însuflețire pentru partid, pentru secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit, în mai multe rînduri. și a stat de vorbă cu țărani cooperatori, cu mecanizatori. Aceștia și-au manifestat din nou calda recunoștință pentru măsurile recent adoptate de forul legislativ al țării, din inițiativa și la propunerea secretarului general al partidului, privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat . pe cooperatorii din Oprișor pentru rezultatele bune, urîndu-le ca acestea să fie și mai bune in acest an, in deplină concordanță cu exigențele noii revoluții agrare. Gazdele au mulțumit pentru aprecieri și s-au angajat să muncească astfel incit, in anul 1989, să obțină cele mai mari producții din istoria cooperativei, asigurind pe această cale atit creșterea nivelului de trai al tuturor cooperatorilor, cit și sporirea contribuției unității la fondul centralizat al statului.

Vizita de lucru a continuat la ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLĂ 
DE STAT ROGOVA, unitate cu însemnată pondere in agricultura județului, datorită producțiilor vegetale și animaliere ridicate obținute an de an.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați de miile de locuitori ai localității și ai așezărilor rurale Învecinate cu ovații și urale.In timpul vizitării unei cuprinzătoare și semnificative expoziții organizate in cadrul unității, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate de către directorul general al Direcției Agricole Județene, Marian Pufan, rezultatele obținute de unitățile agricole de stat și cooperatiste mehedințene, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-.lea al partidului. S-a menționat că, în urma alocării unor importante fonduri de investiții, agricultura județului a cunoscut un intens proces de modernizare și mecanizare, fiind dotată în prezent cu un număr însemnat de tractoare și mașini agricole de mare randament cu care se execută un important volum de lucrări.Totodată, s-a arătat că. din suprafața totală arabilă, sint amenajate pentru irigații peste 93 000 de hectare. S-au executat importante lucrări de desecări șl de combatere a eroziunii solului, de amendare și scari- ficare, de fertilizare cu Îngrășăminte organice, lucrări menite să contribuie la creșterea potențialului productiv al pămintului. Acțiunind in spiritul orientărilor și sarcinilor date de secretarul general al partidului pentru înfăptuirea noii revoluții a- grare. oamenii\ muncii din agricultura județului au realizat an de an recolte tot mai mari. Astfel, față de anul 1965. la griu și orz producțiile medii la hectar sint acum de circa patru ori mai mari, iar Ia porumb de aproape opt ori. Creșteri însemnate s-au obținut și la floarea-soarelui, soia, sfecla de zahăr, legume și la alte culturi. O pondere însemnată în agricultura județului o deține zootehnia.In timpul prezentării unor combine și mașini agricole modernizate, precum și a unor eficiente procedee de recondiționam a pieselor și suban- samblelor uzate de la traotoare și alte utilaje agricole, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat despre programul de recoltare a ce

realelor păioase. de eliberare a terenului și de insămințare a culturilor duble.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă cu țărani cooperatori și mecanizatori, s-a interesat de condițiile lor de muncă și de viață. In ovațiile și uralele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au fotografiat în mijlocul lucrătorilor ogoarelor, al tinerilor din Rogova.La plecare, secretarul general al partidului Ie-a urat celor prezenți, tuturor lucrătorilor din agricultură să obțină producții agricole tot mai mari, astfel încît și județul Mehedinți să candideze la obținerea Înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare",Cu inimile pline de bucurie, cu sentimente de aleasă stimă și prețuire, cu puternice ovații și urale au fost întîmpinați tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și la ÎNTREPRIN
DEREA DE CONSTRUCȚII 
NAVALE Șl PRELUCRĂRI LA 
CALD, din Drobeta-Turnu Severin, care a constituit următorul obiectiv al vizitei.Erau prezenți mii de muncitori, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Eugeniu Rădulescu, cadre din centrala de specialitate.Directorul întreprinderii, Stelian Stăncioiu, a raportat că această unitate s-a transformat în ultimele două decenii, după ample investiții, intr-o întreprindere modernă, reprezentativă a construcțiilor navale din țara noastră, in stare să realizeze în prezent o gamă largă de nave tehnice — pînă la capacitatea de 7 500 tdw — atit pentru necesitățile economiei noastre naționale, cit și pentru export. Unitatea se situează, an de an, pe locuri fruntașe în întrecerea socialistă intre unitățile de profil din țară.In timpul vizitei, da chei s-a desprins șalanda cu nr. 39, consti-uită pe acest șantier, plecînd pe Dunăre, spre Constanța, in vederea efectuării probelor de mare. Este cea de-a treia navă de acest tip din producția de export a întreprinderii pe anul in

Intîlnirea cu membrii Biroului Comitetului Județean
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au în- tilnit, joi seara, cu membrii Biroului Comitetului Județean Mehedinți al P.C.R.In acest cadru a continuat analiza efectuată in cursul zilei, în unități industriale și agricole, stabilindu-se, pe baza concluziilor desprinse, măsurile ce se impun pentru ca județul Mehedinți să-și îndeplinească, in condiții cit mai bune, sarcinile deosebite ce-i revin din planul pe 1989, din programele prioritare, din prevederile actualului cincinal.In numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc și trăiesc in această parte a țării, primul- secretar al Comitetului județean de partid a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu cuvinte de caldă mulțumire și profundă recunoștință pentru noua vizită, pentru grija statornică ce o poartă dezvoltării continue a județului Mehedinți.Prezentind activitatea desfășurată de organizația județeană de partid, primul-secretar și membri al biroului au raportat despre modul cum se înfăptuiesc indicatorii de plan, precum și obiectivele stabilite in domeniul muncii politice, organizatorice, ideologice și cultural-educative. In acest sens, s-au evidențiat rezultatele înregistrate în industrie, la export, in agricultură și investiții, in celelalte sectoare. Au fost menționate, de asemenea, neajunsurile manifestate, care au făcut ca planul să nu fie realizat integral. Totodată, s-au relevat acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea prevederilor de plan, pentru ridicarea întregii munci la un nivel calitativ superior, corespunzător cerințelor și exigențelor impuse de dezvoltarea în ritm susținut a județului.Pornind de la constatările făcute la Combinatul chimic și întreprinderea Electrocentrale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat con

curs. Momentul desprinderii de chei a fost marcat de tradiționalul salut marinăresc, care s-a constituit in- tr-un cald și respectuos omagiu adus tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu de constructorii de nave din Drobeta-Turnu Severin.Au fost vizitate apoi ateliere de debitare, asamblare și montaj, unde au fost prezentate ultimele realizări ale șantierului — cargouri de mărfuri generale, remorchere și impin- gătoare, docuri, șalande, macarale plutitoare — aflate în diferite faze ale procesului de fabricație. Conducerea întreprinderii a arătat cum se înfăptuiesc indicațiile pe care secretarul general al partidului le-a dat cu prilejul vizitei precedente, subliniind că preocuparea întregului colectiv este de a obține indici economici superiori celor stabiliți prin plan in vederea sporirii contribuției constructorilor severineni de nave la dezvoltarea flotei noastre comerciale, maritime și fluviale, în pas cu cerințele economiei naționale și ale beneficiarilor externi.Apreciind eforturile și rezultatele activității acestui colectiv pentru îmbunătățirea calității produselor, pentru realizarea importantelor sarcini ce îi revin din prevederile de plan pe acest an și pe întregul cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii întreprinderii, specialiștilor de aici și din centrala industrială de resort să acționeze și în viitor pentru promovarea și generalizarea unor procedee avansate de lucru care să contribuie la reducerea consumurilor specifice de materiale, a ciclului de fabricație a navelor, la îmbunătățirea permanentă a calității acestora.La plecare, adresindu-se constructorilor de nave prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că i-a făcut o impresie bună activitatea depusă de întregul colectiv al acestei unități pentru realizarea sarcinilor de plan și îmbunătățirea calității produselor. Subliniind că trebuie acționat în continuare pentru perfecționarea întregii activități, secretarul general al partidului i-a felicitat pentru rezultatele obținute pînă acum, urindu-le noi succese in
Mnhedinii al P. C. Rcluziile la care s-a ajuns, arătind că acestea trebuie să stea cu prioritate in atenția Comitetului județean și a Comitetului municipal de partid, încep cu aceasta — a spus secretarul general al partidului — pentru că punerea în funcțiune la capacitatea proiectată a oelor două mari unități are o importanță deosebită. In acest sens, s-a cerut Biroului Comitetului județean să se ocupe zilnic de soluționarea tuturor problemelor privind darea la timp in funcțiune a capacităților prevăzute și realizarea producției planificate.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat, pe baza datelor prezentate, că, pe primele patru luni ale anului — deși s-a înregistrat un ritm de creștere relativ bun — sînt serioase rămîneri în urmă la producția industrială.Avind în vedere această situație, secretarul general al partidului a cerut să fie luate măsuri hotărîte pentru introducerea unei ordini de- săvîrșite în industria din Drobeta- Turnu Severin, Trebuie să încheiem semestrul I cu intrarea în normal, cu lichidarea stărilor de lucruri negative și realizarea în bune condiții a producției stabilite, a planului în toate sectoarele.Secretarul general al partidului s-a referit apoi la unele aspecte ale activității din agricultură, relevind necesitatea utilizării corespunzătoare a terenurilor, efectuării, la timp șl de calitate, a intreținerii culturilor, lucrare hotărîtoare pentru obținerea unor recolte bune. In același timp, s-a indicat să se analizeze și să fie luate măsuri ferme in vederea creșterii producțiilor vegetale și animaliere, la nivelul planului, al cerințelor noii revoluții agrare.Pe baza observațiilor făcute în timpul vizitei, în municipiul Drobeta-Turnu Severin și în județul Mehedinți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut Comitetului județean de partid, Consiliului popular județean să acționeze pentru o cît mai bună 

muncă, multă sănătate și fericire.De la întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrări la Cald, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut, intr-o mașină deschis^, arterele principale ale municipiului Drobeta- Turnu Severin, îndreptîndu-se spre sediul comitetului județean da partid.întregul municipiu a Îmbrăcat !n această zi haine de sărbătoare. Vechiul oraș dunărean trăiește o nouă tinerețe. Pe locul unor căsuțe modeste de altădată au fost Înălțate blocuri moderne, însumînd aproape 28 000 de apartamente, numeroase edificii social-culturale.Pe plan industrial, orașul a cunoscut un proces de continuă dezvoltare, realizînd în prezent produse de o deosebită însemnătate p_entru economia națională.Profunda recunoștință a celor ce trăiesc și muncesc la Drobeta-Turnu Severin și-a elocventă în de entuziastă Nicolae găsit o ilustrare primirea deosebit făcută tovarășului Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pe întregul traseu străbătut. Zeci de mii de severineni— bărbați și femei, tineri și vîrstni-ci— au aplaudat și ovaționat Îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. expri- mîndu-și satisfacția și bucuria de a-i avea, din nou, ca oaspeți dragi. Cei prezenți purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, drapele tricolore și roșii, buchete de flori, fluturau eșarfe multicolore. Pe mari pancarte se puteau citi urări la adresa gloriosului nostru partid comunist și încercatului său conducător, a patriei noastre socialiste. Atmosfera sărbătorească de pe traseu a fost întregită în piața din fața comitetului județean de partid de formații artistice care executau dansuri folclorice din această parte a tării. Coruri reunite interpretau cîntece patriotice, revoluționare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor prietenești adresate de mulțimea aflată pe întregul traseu străbătut.Vizita Mehedinți In județulde lucru continuă.

gospodărire a fiecărei unități, a fiecărei localități.Trebuie neapărat — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — să dinamizăm activitatea organelor și organizațiilor de partid, astfel ca ele să se ocupe concret și să asigure rezolvarea tuturor problemelor privind realizarea sarcinilor economice și sociale.Referindu-se la sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid în intîmpinarea celui de-al XIV-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că, la acest mare eveniment, organizația județeană trebuie să se prezinte cu îndeplinirea planului pe acest an la toți indicatorii, cu o bună pregătire a programelor de dezvoltare economico-socială a județului, a fiecărei localități, In anul 1990 și în cincinalul viitor.S-a relevat că înfăptuirea obiectivelor propuse cere și o îmbunătățire a activității politico-educative, de creștere a conștiinței, a spiritului de răspundere al fiecărui membru de partid, al fiecărui om al muncii, al fiecărui cetățean. Cînd vorbim de spirit revoluționar — a arătat secretarul general al partidului — aceasta înseamnă că trebuie să acționăm cu mai multă energie pentru realizarea sarcinilor, pentru soluționarea tuturor problemelor.Munca de partid se apreciază după felul cum se indeplinesc programele de dezvoltare economico- socială a județului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că in județul Mehedinți există o organizație de partid bună, un detașament muncitoresc cu vechi tradiții, care sint în măsură să asigure, intr-o perioadă cit mai scurtă, îmbunătățirea generală a întregii activități, obținerea unor rezultate superioare în toate domeniile. *'în încheierea întîlnirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convingerea că organizația județeană de partid, comuniștii, toți oamenii muncii vor acționa cu hotărire, în spirit revoluționar, pentru înfăptuigea exemplară a prevederilor de plarj pe acest an și pe întregul cincinaL

culturilor.de
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Preocupări statornice ale organizațiilor de partid: INSTITUȚIA DE CULTURĂ

FORMAREA CALITĂȚILOR MORAL-POLITICE ÎN VIAȚA ORAȘULUI

Șl PROFESIONALE ALE TINERILORJudețul Vrancea nu a avut o tradiție industrială, adevărata dezvoltare economico-socială cunoscînd-o după Congresul al IX-lea al partidului. Această parte de tară se cuprinde si ea, cu ritmurile sale dinamice de dezvoltare, in rîndul celor 18 județe despre care secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c. că au făcut un salt decisiv avind ca punct de pornire. în 1968. o producție industrială pe locuitor mai mică de 10 000 lei. Cerințele noi. complexe au pus o dată mal mult in fata organizațiilor de partid sarcina de semnificație majoră de a forma si educa oameni capabili să stăpî- nească tehnica nouă, să creeze valori materiale pe măsura exigentelor si a condițiilor create. S-a avut permanent în atentie sublinierea tovarășului Nicolae Ceausescu potrivit căreia nu se poate vorbi despre o eficientă activitate organizatorică și politico-educativă acolo unde rezultatele în producție sînt slabe.Pornind de la acest deziderat, cu perfectă valabilitate si pentru activitatea organelor și organizațiilor de partid vrîncene. apare ca un laitmotiv preocuparea de a sădi calități moral-politice si profesionale înalte Ia toti cei ce muncesc, cultivarea cu stăruință a trăsăturilor omului nou. devotat patriei și partidului, luptător neobosit pentru înfăptuirea întocmai a programelor de dezvoltare a patriei socialiste. Dar, in această ordine de idei, să apelăm la argumente concrete.

au
tradițiile in timp.

ÎN JUDEȚUL VRANCEA

Activitatea educativâ 
începe înainte de primirea 

în partidA devenit o obișnuință ca periodic să aibă loc Întilniri ale membrilor biroului si secretarilor comitetului județean de partid, ale altor activiști si cadre cu munci de răspundere, cu tinerii din întreprinderi. In cadrul acestora se realizează un dialog viu. prin întrebări si răspunsuri, atit de necesar clarificării și însușirii documentelor de partid, lor concrete ce revin lor de oameni ai tata din cuvîntările neral al partidului, rectă a secretarilor, bri al biroului comitetului județean în procesul complex de formare si educare a tinerilor cetățeni ai patriei. Intre care si a viitorilor comuniști. are, neîndoios, o puternică înrîurire asupra acestora.Secretara comitetului de partid de la întreprinderea de Confecții — Focșani, Maria Stan, afirma, in această ordine de idei, că birourile organizațiilor de bază urmăresc permanent. ne baza sarcinilor concrete prevăzute in planurile de muncă, evoluția pe olan profesional, social șl politic a tinerilor uteciști. rezerva principală de cadre a organizațiilor de partid. Aceasta pentru că nu toti tinerii se integrează de la început ușor în activitatea colectivului. Dacă nu sint sprijiniți la timp unii se situează pentru perioade mai lungi ori mai scurte la un nivel profesional mediocru. In toate împrejurările, de muncă, de viată, tînărului trebuie să i se ofere un exemplu ne care să-l urmeze. Iată de ce fiecare utecist este înconjurat de grija atenția unul membru de partid experiență, pedagog priceput. Pe altă parte. în dezbaterile initiate ... organizațiile da partid și ale U.T.C.,

a sarcini- colective- muncii rezul- secretarului ge- Implicarea di- celorlalti mem-

st cu da in

sînt puși să prezinte rapoarte tineri care au probleme cu îndeplinirea sarcinilor de plan. Cu aceste prilejuri se clarifică, pe de o parte. atitudinea tînărului față de muncă, interesul lui pentru depășirea greutăților, iar, pe de altă parte, sint apreciate mijloacele si metodele folosite pentru sprijinirea lui, răspunderea celui ce a avut sarcină să se ocupe de el.La întreprinderea de Tricotaje Panciu, spre exemplu, unitate creată cu putini ani în urmă, a cărei organizație de partid număra la început doar 30 de membri — s-a acumulat o bogată experiență in privința activității de educare a tinerilor uteciști din rindul cărora au fost primiți anual în partid 60 de membri, organizația aiungînd acum la peste 400 de comuniști. După cum ne spunea secretara comitetului de partid din întreprindere. Elena Drilea, aici se desfășoară o activitate diferențiată de educare a tinerilor, accentul fiind pus pe cei care întrunesc calități morale, politice si profesionale pentru a deveni membri ai partidului, pe baza studiului întocmit de birourile organizațiilor de bază la început de an. Pentru a se pregăti cît mai temeinic în vederea primirii în partid, lor li se cere să studieze Statutul partidului, documente de partid, cuvîntări ale secretarului general al partidului, primesc sarcini concrete.Revenind la preocupările comitetului județean de partid în această privință, este de subliniat atenția deosebită ce se acordă instruirilor organelor si activului U.T.C., a propagandiștilor din învătămîntul politico-ideologic U.T.C., la care participă si secretari ai comitetului județean de partid, alți activiști. In cadrul acestora se pune un accent deosebit pe felul in care politica partidului nostru este însușită si a- plicată de tineri. în urma unor analize în plenare ale comitetului județean de partid si in biroul acestuia. privind activitatea politico- ideologică pentru educarea si formarea omului nou, s-a ajuns la concluzia să se generalizeze tot mai mult practica unor organizații de partid, cum sint cele de la întreprinderea de Scule șl Elemente Hidraulice, întreprinderea Metalurgică din Focșani, Complexul C.F.R. Adjud, din comunele Saraia, Dumbrăveni. So- veja -și altele, de a invita la adunări generale de partid deschise, la dezbateri in cadrul invătămintului litico-ideologic de partid tineri unitățile pective. vată si ponsabil ganizatiile de partid diferite aspecte ale activității de producție, exigenta cu care sint puși să raporteze despre propria activitate oei investiți cu munci de răspundere in diferite compartimente etc.Concepută ca un proces continuu — activitatea de educare revoluționară si formare a noilor membri de partid cunoaște o varietate de forme. Desigur, cadrul principal de educație comunistă ii reprezintă a- dunarea generală in care cel ce ur-

mează să fie primit In partid ascultă părerea comuniștilor despre felul cum s-a pregătit pentru acest important eveniment, aprecieri asupra contribuției proprii la realizarea sarcinilor profesionale si politice ce i-au tului revenit, asupra comportamen- în viața socială.
in

Tînărul comunist 
fața exigențelor vieții 

de organizațieMomentul primirii în partid, așa cum din nou sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., trebuie să aibă o semnificație politică de neuitat. Iată de ce și în județul Vrancea se acționează tot mai stăruitor pentru ca adunarea generală a comuniștilor de primire a noi membri în rindul partidului să devină peste tot un examen al maturității politice al organizațiilor de partid, al răspunderii lor pentru a primi în rîndul partidului pe cei mai buni si capabili tineri. îneît organizația să cunoască realmente o întărire numerică si calitativă. Este totodată si momentul cînd cei care s-au Îngrijit de pregătirea viitorului membru de partid să fie apreciati de comuniști pentru felul în care si-au îndeplinit această deosebită misiune.Un nou prilej, cu un pronunțat caracter educativ pentru cel primit in rîndurile partidului, îl constituie înmînarea carnetului de partid. A- cest lucru este marcat si de faptul că înmînarea carnetului de partid se face de regulă de către secretarii comitetului județean de partid in zonele de care răspund, prezenti fiind și alti activiști din teritoriu, membri ai organelor de partid locale. Cu această ocazie, tinărului membru de partid i se reamintesc sarcinile ce-i revin în producție, normele de conduită în relațiile cu muncă din care face cietate....La secția stanțe.matrite din cadrul întreprinderii de Scule și Elemente Hidraulice — Focșani. media de vîrstă este 22 ani. întrucît aici se execută produse complexe, unicate sau de serie mică, problema tinerilor, moderne dica tăriiun înalt nivel de calitate și eficiență s-a impus cu deosebită acuitate. Organizațiile de partid au desfășurat o activitate susținută, folosind metode si forme diverse. Practic, n-a existat membru de partid care să nu aibă ca sarcină principală de a se ocupa de 1—2 muncitori tineri, în special de cei ce și-au manifestat dorința de a fi primiți în rindurile partidului, nerale ale prezentat partid cu

colectivul de parte, in so-dispozitive ai
po- dtn res- in- res-industriale si agricole In felul acesta tinerii se deprind cu modul In care se analizează in or-

nerfectionării calificării a însușirii tehnologiilor de lucru pentru ca toti Înde*  -plan să fie realizați la

Si aici, în adunările ge- organizatiilor de bază au rapoarte membrti de experiență asupra felului
Premii pentru pasiune și talent

TEATRUL POPULAR DIN VATRA DORNEI

cum tinerii de care s-au ocupat crescut din punct de vedere politic, profesional, cum se achită de sarcinile încredințate. Cu tinerii membri de partid au fost organizate dezbateri speciale privind însușirea orientărilor și sarcinilor izvorite din cuvîn- tărlle tovarășului Nicolae Ceaușescu, punîndu-șe accent deosebit pe îndatoririle concrete ce revin colectivului. în cadrul întreprinderii au fost organizate simpozioane, dezbateri ne teme ale muncii de educație, de formare a omului nou.— Toate acestea, ne spunea tovarășul Ștefan Mihalache,. secretarul comitetului de partid din secție, au contribuit la crearea unui fertil climat de muncă, de responsabilitate, sarcinile de plan fiind îndeplinite la un bun nivel de calitate, iar numărul absențelor nemotivate, al încălcărilor disciplinei In întreprindere și în afara el a scăzut substantial.La întreprinderea de Tricotaje Panciu, fiind vorba de o unitate nouă, problemele educării și formării întregului colectiv de muncă se pun Intr-un mod cu totul deosebit. A- tenția principală a fost și este acordată firesc calificării și perfecționării profesionale, concomitent cu educarea politică a tinerilor, pentru formarea lor ca oameni demni ai societății socialiste.Preocuparea consecventă pentru formarea și educarea tinerilor este ilustrată și de faptul că aici au fost promovați în funcții de conducere a întreprinderii — e drept cu derogare, dar întemeiată pe competența lor — cadre care au venit ca ingineri stagiari. Tinerii comuniști, multi dintre ei, primiți de cu- rînd în partid, sînt astăzi promotori ai introducerii noului in producție. autori ai unor inovatiii și raționalizări.Rezultatele preocupărilor organizațiilor de partid pentru consolidarea unor colective cu un puternic spirit de angajare și dăruire in muncă sint pregnant puse in evidentă și la întreprinderea de Confecții Focșani. Nu întîmplător, 84 la sută din producția întreprinderii este de nivel mediu mondial și peste acest nivel, iar 91 la sută din producția marfă este destinată exportului. Pornind de la adevărul că tinerii nu trăiesc numai în întreprindere, organizația de partid se îngrijește și de condițiile de viață, de folosire ber intr-un mod Cit astfel ca ei să învețe tr-un mod demn în rările. In căminul de a doua lor familie — 300 de tineri.permanent de viața lor — ne spunea Virginia Dumitrescu, secretara organizației de partid nr. 3 din secția I, pentru că dacă acolo au condiții bune și aici, în întreprindere, lucrează bine". în cămin sînt organizate concursuri de gospodărire a locuințelor. întilniri și discuții frecvente cu cadre de conducere treprinderii.Preocupindu-se de sădirea trainic in conștiința tinerilor taților moral-politice și profesionale proprii comuniștilor, stăruind pa direcția inlăturării propriilor neajunsuri ce se manifestă in acest proces complex de educare, organizațiile de partid din județul Vrancea Iși „cresc" chiar viitorul lor, știut fiind faptul că așa educăm cetățenii mîine.

a timpului li- mai instructiv, să trăiască in- toate imprâju nefamiliști -- locuiesc peste „Sintem preocupați

cum ii formăm și de azi, așa vor fi comuniștii

Bacăul se mîndrește cu sale teatrale, care coboară pînă acum 140 de ani. cind au avut loc primele reprezentații ale unei trupe de amatori, dar si mal adine, dacă ne gindim că teatrul folcloric, atestat documentar, are o vechime de două milenii pe aceste meleaguri. Aceste tradiții, pe care instituțiile de artă și cultură ale prezentului le fructifică în mod creator. au fost evocate de curlnd în cadrul unei manifestări complexe, integrată Festivalului național „Cîntarea României" — o „Reuniune cultural-artistică" avind ca temă „Patriotismul și umanismul revoluționar — trăsături ale literaturii st artei noastre socialiste", sub cupola căreia au avut loc mal multe acțiuni prilejuind bilanțuri semnificative și analize critice pertinente.S-a relevat, cu acest prilej, rolul important, de promotori ai artei și culturii socialiste, pe care-1 îndeplinesc instituțiile băcăuane. contribuind la formarea conștiinței revoluționare. Revista „Ateneu" a decernat. în cadrul reuniunii, premiile sale pe anul 1988 unor oameni de teatru și de cultură, osebite în domeniul teatrologiei, criticii teatrale, demonstrind rect pe care-1 poartă noastre culturale naționale și o lăudabilă inițiativă în stimularea spiritului creator. Simpozionul „40 de ani de teatru la Bacău" a propus o evocare a drumului parcurs de instituția ce poartă azi numele poetului George Bacovia. una primele instituții niște înființate in noastre socialiste, nate în educarea prin consecventa promovare maturgiei naționale. Iată cifre elocvente : din cele 312 premiere prezentate de Teatrul „Bacovia" în cei 40 de ani de existentă, 251 au avut la bază opere dramatice românești, clasice și. mai ales, contemporane. Din cele 15 500 de reprezentații oferite publicului, majoritatea au avut loc în centre industriale și rurale, cifra de 4 300 000 de spectatori exprimînd amploarea pătrunderii în mase a artei teatrale difuzate de instituția băcăuană. Preocupat de stimularea și valorificarea creației originale. Teatrul „Bacovia" a lansat in circuitul național numeroase piese in premieră absolută, girind si debuturile unor dramaturgi ca Mircea Radu laco- ban. George Genoiu. Stefan Oprea, Viorel Savin. Ovidiu Genaru. Pe scena sa și-au început cariera multi actori tineri, astăzi personalități ale mișcării teatrale românești. Relevabil îndeosebi este sprijinul perse -

cu merite de- dramaturgiei. si pedagogiei adlncul res- valorllor vieții
dintre teatrale profesio- anii cu merite publiculuirevoluției însem- larst. a dra- cîteva

verent acordat de teatru mișcării artistice de amatori, mai ales în ultimii 25 de ani. de cînd a început să funcționeze Școala populară de artă, avind intre cadrele sale didactice artiști ai Teatrului ..Bacovia". în frunte cu actorul-pedagog animator Ion Ghelu Destelnica. Semnificativă. pentru nivelul actual al mișcării de amatori din județ, a fost întîlnirea organizată la Centrul de Cultură și Creație „Cîntarea României" în cadrul căreia Teatrul Popular din municipiul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej a prezentat un spectacol denotind seriozitatea alcătuirii repertoriului și eforturile meritorii ale unor interpret! înzestrați pentru transpunerea scenică a unor partituri complexe, ca parafraza istorică de majoră rezonantă patriotică „Muntele" de Dumitru Radu Popescu. drama psihologică „Strigăte în volieră" de George Genoiu (in premieră absolută) sau interpretarea unor versuri din Tudor Arghezi șl Cezar Baltag. Si chiar dacă, pe alocuri, s-au făcut simțite si unele neimplinlri, semnalate în cadrul unor discuții, devotamentul el pasiunea dărulților artiști amatori constituie o chezășie a remedierii lor.
Stăruința cu care Teatrul „Bacovia" valorifică dramaturgia originală este evidentă șl în repertoriul său curent, compus din 16 titluri, din care 13 reprezintă creații ale autorilor români. îndeosebi contemporani. Pentru momentul artistic actual al colectivului, cele patru spectacole prezentate In cadrul recentei reuniuni oferă un eșantion semnificativ. Se remarcă în primul rînd paleta variată de teme si genuri abordată de teatru. Intr-o selecție repertorială de calitate, cuprin- zind clasica „O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale. lucrarea interbelică, aproape clasică, „Gaițele" de Al. Kirlțescu. precum si piesele contemporane „Noaptea marilor speranțe" de Tudor Popescu șl „Conversație în oglindă" de George Genoiu. Inegale ca realizare artistică, spectacolele atentă calitățile colectivului actoricesc, capabil să răspundă unor solicitări regizorale variate. rezolvind cu profesionalitate sarcinii artistice complexe. In regia lui Radu Beligan și in scenografia lui George Doroșenco. spectacolul „O scrisoare pierdută" se impune prin verva comică, ritmul . alert și ascuțime satirică, cu contribuția unor actori ca Florin Gheuca (de 40 de ani actor al scenei băcăuane). Constantin Coșa. Ioana Ene. Geo Popa, Gheorghe Doroftei. Dinu Ape- trei. Viorel Baltag. Livius Rus etc.Sarcini complexe în registru dramatic au avut de rezolvat inter-

prețil spectacolului „Conversație in oglindă", evoluind. sub îndrumarea regizorală precisă și energică a Ancă! Ovanez Doroșenco. de la detașarea convențională, ironică, de ecou mazilian. la implicarea dramatică. sinceră, pentru a evidenția ideea centrală a piesei — un proces de conștiință ce provoacă mutații în atitudinea si comportamentul unor personaje, in descoperirea drumului către sine, drumul spre adevăr. In scenografia esențializată a lui George Doroșenco. drumul spre adevăr și legea vingător na Ene. flictului Preda ștDemne fiilor, discutabile in planul zării, trădind o nerăbdare juvenilă de a spune totul dlntr-o dată, eu apărut spectacolele „Noaptea marilor speranțe" șl „Gaițele", ambele in regia Iul Dumitru Lazăr Fulga. Inventiv, dotat cu imaginație șl capacitatea de a gîndl în viziuni scenice. tînărul regizor se află Încă in faza căutării unui drum propriu,debarasat de lestul supraaglomerării cu semne teatrale, care îngroașăliniile exterioare ale desenului, hn- piedictnd pătrunderea în adlncul uman al personajelor. Excesul de obiecte „simbolice" a dispersat atenția publicului, sufocind drama lăuntrică in piesa lui Tudor Popescu, iar accentuarea elementelor caricaturale, mergînd uneori pînă la vulgaritate. a estompat miezul dramatic al comediei „Gaițele". In ciuda acestor excese, talentul robust al Cătălinei Murgea a izbutit să contureze două roluri importante, de facturi diametral opuse (dramatica însingurată Delia si comica expansivă Aneta Duduleanu). alături de ea evidențiindu-se alți actori ai teatrului. printre care caru. Doina Iacob. Constanta Zmeu. O servare a măsuriiîndoială, benefică pentru evo- și împlinirea vizibilei aspirații valoare a tînăirului regizor, ca colectivului actoricesc.Substanțială șl multiformă. cv- prinzind si alte manifestări, reuniunea cultural-artistică de la Bacău a constituit un argument convingător în relevarea intensei vieți spirituale, a unui centru județean care-și onorează șl fructifică bogatele șl vechile tradiții într-un spirit nou. favorizat oferite listă.

morală este parcurs con- de Florin Zâncescu si Ioa- între cei doi poli ai con- reprezentați de Stelian Nicolae Roșioru.de interes în planul inten- reali-

fără lutia spre Si a
Despina Prisă- Mihai Drăgoi, mat atentă ob- artistice va fl.

de condițiile stimulatoare de societatea noastră socla-
Margareta BĂRBUȚA

„Mi-a plăcut dintotdeauna teatrul. De aceea, chiar dacă am avea zilnic repetiții, n-aș lipsi de la nici una. Pentru că le privesc ca împliniri sufletești după o zi de muncă. Primul rol, cel al babei Safta, din piesa «Tacite, Ianke și Cadir- de V. I. Popa, l-am jucat cind aveam 31—32 de ani. Au urmat apoi rolurile Frosei din -Sfinții! Mitică Blajinul» de Aurel Ba- ranga, al Țiței din «Milionarul sărac» de Tudor Popescu, al mamei din piesa «Goana» de Paul Ioa- chim, și multe, multe altele. Cel mai mult mi-au plăcut cele ale Țiței și mamei. Poate și pentru că am avut mare succes cu ele. Ce satisfacție mai mare poate să încerce un artist amator decit aceea de a fi oprit pe stradă de oameni, care-1 întreabă : «Ce mai puneți în scenă? Ce roluri mai jucați? Vrem să venim să vă vedem din nou». Da, am o mare pasiune pentru teatru, care mi-a adus și mari satisfacții". Cuvintele acestea aparțin artistei amatoare Garofița Todașcă din formația de teatru popular al Centrului orășenesc de creație și cultură socialistă „Cîntarea României" Vatra Dornei. Alți actori a- matori care joacă de peste 10 ani teatru sint Dan Stoica, muncitor, Ilie Petriuc, asistent medical. Mioara Nistor și Cornelia Lea- hu, recepționere, Viorel Pili- păuțan, tehnician constructor. Doina Coțovanu și Marin Fe- lecan, muncitori. Ovidiu Nistor, un alt membru de bază al trupei, face parte de numai 6 ani din această formație. Adică din 1983, de cînd s-a statornicit în Vatra Dornei. „La început am venit cu reținere, mai mult îndemnat de Mioara, soția mea, din 1984. Dar, pentru că primul rol, cel al lui Mircea Al- dea. din piesa «Gaițele» de Al. Ki- rițescu, mi-a plăcut foarte mult, nu m-am mai putut lăsa de teatru. Sigur, această pasiune cere și sacrificii. Eu, de exemplu, urmez și cursurile serale ale liceului a- grolndustrial la Dorna Candrenl- lor. Așa că, după programul de lucru, merg la școală și de acolo la repetiții. Dacă nu mi-ar fi plăcut, aș fi renunțat de mult la un a- semenea tur de forță. Nu pot renunța insă la satisfacția pe care mi-o produce bucuria oamenilor cînd ne văd jucind pe scenă". La fel de pasionat ne-au vorbit și alți membri ai Teatrului popular din Vatra Dornei. Pentru că numitorul comun al întregii trupe este, intr-adevăr, pasiunea pentru artă.Istoria teatrului nu-i senzațională. Vasile Panțiru, directorul Cen- trului orășenesc de creație și cui-

tură socialistă „Cîntarea României", ne spunea că începutul activității teatrale la Vatra Dornei se situează prin 1950. Din 1967 insă, prin decizie a Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Teatrul popular din Vatra Dornei are statut de instituție in cgdrul mișcării artistice de amatori, fiind primul teatru de acest fel din județul Suceava și printre primele din țară. Domenii au vrut să facă ceva temeinic și au reușit. Este vorba de dorința factorilor educaționali de a oferi locuitorilor, dar și numeroșilor oaspeți veniți la odihnă și tra-

tament în toate anotimpurile anului în orașul-stațiune, acte de cultură autentice. Pentru că Vatra Dornei se află situată departe de centrele culturale Suceava (la 120 km) și Bistrița (la 80 km), aici trupele profesioniste poposesc ceva mai rar. Și pentru că factorii educaționali au ținut ca tot ceea ce fac în domeniul teatrului să se realizeze sub semnul seriozității, toate cele peste 70 piese jucate din 1967 pînă acum au fost puse in scenă numai de regizori cu experiență. profesioniști dăruiți și ei, la rîndul lor, artei. Pentru că nu e ușor să vil la Vatra Dornei de la București, Piatra Neamț, Brăila, Iași sau din alte centre culturale ale țării pentru a face repetiții și a reuși spectacole de succes. Stimulați însă de pasiunea pentru teatru, de responsabilitatea cu care privesc orice repetiție, dar și de talentul și dăruirea actorilor amatori de aici, au venit și au montat spectacole Nicoleta Toia, de la Teatrul Național „Vasile Alecsan- dri" din Iași, Geo Costiniu, de la Teatrul „Giulești", Eduard Covali, de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Mihai Lungeanu, de la Teatrul „Maria Filotti" din Brăila, Laurian Oniga, actualmente la Teatrul de stat din Oradea, șl alții. Iar cele peste 70 de piese din repertoriul clasic și contemporan puse în scenă au fost alese cu gri-

jă pentru a răspunde cerinței de educare a oamenilor, necesității cultivării gustului pentru teatrul bun, cu problematică socială. In afara pieselor amintite de cei doi artiști amatori la începutul acestor însemnări, au mai fost jucate, între altele, „Matca" de Marin So- rescu, „Jocul vieții și al mOrții in deșertul de cenușă" de Hona Lo- vinescu. „Năpasta" de I.L. Cara- giale, „Hotel Zodia Gemenilor" de Valentin Munteanu, „Nu ne naș- tem toți la aceeași vîrstă" de Tudor Popescu, „Ciuta" de V.I. Popa, „Iluzia optică", de Dumitru Solomon, ultima avind premiera în septembrie 1988. Acum se află In pregătire spectacolul cu o piesă de Vasile Rebreanu, în regia lui Mihai Lungeanu, spectacol a cărui premieră va avea loc in luna mai. Important este că de 10 ani Teatrul popular din Vatra Dornei a reușit să realiz-eze stagiune permanentă și să formeze, de asemenea, un public de teatru, care știe să decanteze valoarea de nonva- loare. Deci continuitate în activitate, dar fără a abdica de la calitatea actului artistic. De altfel, pentru talentul și măiestria interpretativă ale artiștilor amatori, pentru calitatea și dificultatea repertoriului abordat, Teatrul popular a primit titlu? de Laureat in toate edițiile Festivalului național „Cîntarea României", a fost premiat de 2 ori la Festivalul de teatru „Oameni ai zilelor noastre*  de la Bistrița și de 4 ori la Festivalul „Permanențele Coziei" de la Rîmnlcu Vîlcea, iar în aprilie a.c. a participat, ca invitat de onoaYe, la „Zilele dramaturgiei românești*  de la Buzău. Aceasta dovedește atît seriozitatea și valoarea actorilor amatori, cit și meritata popularitate de care se bucură. Pentru că, deși a fost' înființat pentru a suplini lipsa unor spectacole de gen în oraș. Teatrul popular din Vatra Dornei a prezentat spectacole în foarte multe localități din județul Suceava și din alte județe. Dialogul acesta cu mișcarea artistică din alte zone ale țării >-a permis factorilor educaționali de aici să reușească organizarea „Zilelor teatrului" la Vatra Dornei, manifestare ajunsă la a șaptea e- diție și la care participă atît teatre de amatori, cit și profesioniste.Așadar, la Vatra Dornei pot fi văzute. în stagiune permanentă, a- devărate lizate de artei. spectacole de teatru rea- oameni talentat!, dărulți
Sava BEJ1NIARIU corespondentul „Scînteii

pe tinerii patriei.
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Centrul de cultură și creație „Cîntareo României" din orașul Buftea, sectorul agricol IlfovFoto : Sandu Cristian
Cind recuperarea hîrtiei se poticnește

• •• unei hirtiiIn municipiul Cluj-Napoca. citeva inițiative și modalități eficiente- de colectare a materialelor recuperabile Și refolosibile atitea tru a mafie gător .. _ . .rea acestora atît la scara întregului municipiu, cit și in alte localități din județ, in interesul intensificării acestei acțiuni de mare importanță economică.

se constituie in tot experiențe reușite, bune pen- fl generalizate. Este o afir- de natură să pledeze convin- pentru cunoașterea și aplica-
MAGAZINE CU UN PROFIL INEDIT. Primele magazine pentru preluarea materialelor recuperabile șî refolosibile au fost înființate în Cluj-Napoca. Situate la parterul blocurilor, cu un vitrinaj în curs de înfrumusețare, acestea nu se deosebesc de alte unități ale comerțului decit prin aceea că. in loc să vîndă mărfuri, achiziționează ceea ce nu mai este de folos in gospodăriile populației.La o intersecție de străzi din cartierul Grigorescu, în încăperile cu destinații speciale ale unui asemenea centru-magazin cetățenii aduc fier vechi, metale neferoase, hîrtie, cioburi de sticlă, textile, cauciucuri, mase plastice, tuburi de spray etc. Gestionara unității, șan, a amenajat, in fiecare cele patru h ”, .pe sortlmente distincte de materiale, cit și rafturi pentru mărfuri de schimb de uz casnic șl gospodăresc solicitate de populație. In fiecare lună magazinul achiziționează cite opt-zece tone de fier vechi și metale neferoase, mii de kilograme de hîrtie, ambalaje de carton și alte materiale recuperabile. Magazinul este dotat cu citeva cărucioare ce servesc asociațiilor de locatari sau cetățenilor care au de predat cantități de materiale mai mări.Experiența valorificării materialelor nu se oprește și nici nu trebuie să se oprească la ușa magazinelor cu acest profil. în municipiul de pe Someș se practică și alte modalități de colectare și preluare a materialelor refolosibile. la fel de utile, dar departe de a fi generalizate.

Aurelia Mure- dlntre încăperi, microdepozite ,a distincte de materiale.

„LaEXPERIMENTE-UNICAT ?început am vrut să vedem reacția cetățenilor, atitudinea lor față de următorul experiment — ne spune Emil Roșea, contabilul-șef al întreprinderii Județene de Recuperare și Valorificare a Materialelor Refolosibile. Am amplasat trei contei- nere chiar lingă blocul în care locuiesc. Aceiași locatari care, de mulți ani, aruncau materiale folosibile la rampa de gunoi au început să le selecționeze și să le pună în cantelnerele aflate la înde- mină. In trei luni s-au colectat astfel 1 200 kg fier vechi, 600 kg cioburi de sticlă și 460 kg hîrtie. E cea mai bună dovadă asupra receptivității cetățenilor față de acțiunile de recuperare a materialelor refolosibile. Așadar, un experiment reușit, dar de ce un unicat ? De ce nu este generalizat în cadrul asociațiilor de locatari la scara întregului municipiu ?Faptul că hîrtia se colectează mal greu decît fierul vechi și este lesne degradabilă Implică acțiuni intense, variate pentru a evita irosirea acesteia. Și sint absolut necesare acțiuni educative de mai largă amploare pentru combaterea mentalității de risipă a unora.Adevărul că „hîrtia economisită salvează pădurile" a fost relevat convingător în citeva reușite concursuri „Cine știe cîștigă", organizate în cursul anului trecut în școlile clujene. în urma unui asemenea concurs, cu largă participare — citeva sute de elevi — ce s-a desfășurat la o școală generală din cartierul Mănăștur. au fost colectate cinci tone de hîrtie ; la Liceul de științele naturii, concursul cu puternică tentă educativă privind protecția pădurilor s-a soldat cu colectarea a 4 700 kg hîrtie. Premiile — cărți și rechizite, jocuri de șah etc. — au răsplătit eforturile elevilor și profesorilor, câștigători fiind toți cei ce au înțeles că strîn- gerea hîrtiei, a altor materiale este folositoare economiei naționale.însuși succesul acțiunilor de atunci impune o întrebare : de ce s-au

rărit, în acest an nizate in nici un loc ?nemaifiind orga-

re
ȘI, TOTUȘI, REALIZABILE RAMIN SUB NIVELUL PLANIFICAT. Pe lingă aspectele evident lăudabile, ce vădesc inventivitate, preocupare față de colectarea materialelor refolosibile, se constată unele deficiențe ce diminuează rezultatele pe ansamblu în acest domeniu. Este a- devărat, în primul trimestru din a- cest an. întreprinderea Județeană de Recuperare și Valorificare a Materialelor Refolosibile a îndeplinit planul la 12 sortimente din 16. față de numai cinci sortimente in anul trecut Un progres evident, dar cumulul de restanțe se constată, de regulă, la aceleași materiale și, în primul rînd. la hîrtie. Tocmai aceste neajunsuri au determinat LJ.R.V.M.R. ca numai în municipiul Cluj-Napoca să organizeze 49 puncte fixe de colectare și cinci puncte mobile, trei puncte de colectare in vagoane casate șani cursSe . _________ .teinere sau a recipienților amplasați lingă blocuri, spre a fi la indemi- na cetățenilor, a asociațiilor de locatari. Drept urmare, din planul de 3 397 tone hîrtie prevăzută a fl colectată. de la populație pînă la 19 aprilie s-au 164 tone, adică foarte circumscripții (nr. 7, 8, pildă) n-au colectat și predat decit cantități mici de hîrtie. Din discuția avută cu tovarășul Dragoș Tîrziu, șef de secție la consiliul popular municipal, rezultă că, după defalca- rea planului pe circumscripții, după chemările la Întrecere în sesiunea din ianuarie a consiliului popular, entuziasmul s-a stins, acțiunile de colectare devenind sporadice. Unele dintre măsurile stabilite (amenajarea unor boxe de depozitare in cartiere, tipărirea unor afișe privind valorificarea materialelor recuperabile, adresele punctelor de colectare) nu au fost finalizate. Dotarea autogunoierelor municipiului cu saci din plastic pentru colectarea hîrtiei pre-

aflate în cartierele Iris. Some- și Dimbul Morii, altele fiind in de amenajare.resimte însă lipsa micilor con-
in acest an, realizat doar puțin. Unele 13, 14, 15, de

selectate este bine venită, dar unele dintre aceste mijloace de salubrizare se întorc cu sacii gol.Desigur, marii consumatori, beneficiarii hîrtiei, trebuie să fie primit care să recupereze această prețioasă materie primă. Așa se și procedează în cele mai multe unități economice și Instituții, care au saci pentru recuperarea hîrtiei în ateliere, birouri, laboratoare și săli de clasă. Totuși, cantitățile de hîrtie colectate nu sînt la nivelul posibilităților, al resurselor existente ; o anomalie este însuși faptul că unele întreprinderi și unități economice nici după încheierea primului trimestru nu au primit de la forurile lor de resort sarcinile de plan privind colectarea șl predarea materialelor refolosibile. Printre acestea se numără unități Industriale cu pondere In acest domeniu, cum sînt Combinatul de încălțăminte „Clujana", întreprinderea de Porțelan și întreprinderea Poligrafică. „Dacă nu avem plan, nu putem încheia nici contracte de recuperare și predare", afirmă lng. Pavel Vladar, șeful biroului colectare al I.J.R.V.M.R. Sigur, asemenea tergiversări în comunicarea cifrelor de plan nu au nici o justificare din partea centralelor de resort și a direcției de specialitate din ministerul coordonator, ele constituind obstacole în calea reintroducerii materialelor recuperabile în circuitul producției. Rezervîndu-ne dreptul de a reveni asupra acestei probleme, adresăm factorilor de resort întrebarea : de ce au întlrztat defal- carea sarcinilor ?Recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile trebuie să constituie o preocupare constantă, perseverentă, deoarece, așa cum a subliniat în repetate rînduri conducerea partidului, pe această cale poate și trebuie să se asigure cel puțin 50 la sută din necesarul de materii prima și materiale al economiei naționale. Este inadmisibil ca recuperarea hîrtiei să se poticnească din lipsa... unei singure hîrtil — adresa cu cifrele de plan.
C. BORDEIANU
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Profunda recunoștință pentru remarcabila operă 
de dezvoltare si modernizare a localităților patriei, 
angajament ferm de a înfăptui exemplar politica 

partidului si statului 
Telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA 

CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC DUDEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,!n numele tuturor locuitorilor din localitatea Bu- dești, dăm glas sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ctitor al României socialiste moderne, proeminentă personalitate a lumii contemporane, strălucit militant pentru cauza socialismului, păcii și colaborării internaționale, de a cărui gindire și activitate sint indisolubil legate mărețele izbinzi din anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului.In aceste momente sărbătorești aducem un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția sa deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii românești.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am reușit, pe primul trimestru al acestui an,

să depășim sarcinile de plan la producția-marfă industrială, la producția de export, la productivitatea muncii. In agricultură am efectuat înainte de termen și de cea mai bună calitate lucrările din campania de primăvară, iar in prezent acționăm cu toate forțele la întreținerea culturilor, realizarea producțiilor din zootehnie, pentru a obține producții-record.Conștienți de marile răspunderi ce ne revin ca cetățeni ai tînărului oraș agroindustrial Budești, mindri că localitatea noastră va deveni port al unei noi și grandioase ctitorii a „Epocii Nicolae Ceaușescu" — Canalul navigabil Dunăre — București —, ne exprimăm hotărîrea de a acționa cu înaltă răspundere revoluționară pentru realizarea sarcinilor ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal, întîmpinind cu noi și remarcabile fapte de muncă Congresul al XIV-lea al partidului și aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.
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$1 CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC 
BUDESTI, JUD2ȚUL CĂLĂRAȘI

DE PARTICIPANȚII LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU, JUDEȚUL GORJ

Mult iubite ți stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste clipe emoționante, mindri de istoricele înfăptuiri ale poporului român, vă aducem un ales omagiu pentru neobosita activitate de strălucit revoluționar și înflăcărat patriot, mulțumirile și recunoștința noastră fierbinte pentru tot ce ați făcut și faceți pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor și localităților țării, pentru înflorirea României socialiste și înălțarea ei liberă, independentă și prosperă între națiunile lumii.Exprimăm și cu acest prilej profunda gratitudine și considerație față de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de seamă al partidului și statului, savant de prestigiu internațional, pentru contribuția adusă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a țării.De la primele acorduri ale imnurilor muncii de ne șantierul național Bumbești—Livezeni. dar mai ales după Congresul «1 IX-lea al partidului, care a inaugurat epoca celor mai mărețe înfăptuiri din istoria multi

milenară a poporului român. localitatea noastră a cunoscut transformări fără precedent. S-au construit unități productive unde-și desfășoară activitatea peste nouă mii de oameni ai muncii, un liceu industrial, școli, grădinițe și creșe, un spital cu dispensar policlinic. blocuri de locuințe, centre de cultură si creație socialistă „Cîntarea României", spații comerciale, unități prestatoare de servicii. în agricultură producțiile au sporit an de an.Profund recunoscători pentru tot ce ați făcut șl faceți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, sore binele țării și poporului, noi. cetățenii orașului Bumbești-Jiu, vă mulțumim din inimă și vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare în profil teritorial, aducindu-ne astfel contribuția la înflorirea Gorjului străbun, la înălțarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.
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Electronica profesională 
in plină afirmare

Primire la primul-ministru al guvernului

In ziarul nostru din 8 octombrie 1988, prezentam întreprinderea pentru întreținerea și Repararea Utilajelor de Calcul și de Electronică Profesională (I.I.R.U.C.) urmărind, pe de o parte, citeva date din biografia acestei mari unități de pe platforma Pipera, cu profil distinct in economia națională, iar pe de alta, formarea cadrelor capabile să asigure o activitate de service, care să răspundă exigentelor utilizatorilor de echipamente electronice atit din țară, cit și de peste hotare. Inginerul Cornel Moldovan, directorul unității, creiona menirea acesteia In citeva cuvinte : „întreprinderea noastră nu naște mașinile, dar nod sîntem cei care le punem In funcțiune, ne îngrijim de sănătatea lor. de profilaxia lor". Despre ce mașini este vorba ? Este vorba de mașini de scris, de calcul și case de marcat mecanice ; calculatoare electronice de birou cu și fără program : mașini de facturat și contabilizat; echipamente de culegere si transmisie date pe suport cartelă șl suport magnetic : mașini de prelucrat date ; minisisteme de calcul ; mașini de copiat și multiplicat ; echipamente de comandă numerică. afișări de cotă, variatoare automate programabile pentru ma- șini-unelte șl echipamente de ra- dio-telefoane, televiziune cu circuit Închis. Altfel spus, e vorba de un service la un parc de suta de mii de echipamente grupate în clasele funcționale menționate mal sus, parc in care sint incluse un mare număr de tipuri de echipamente care provin de la reputate firme producătoare de sisteme electronice. Pentru servirea beneficiarilor săi, întreprinderea este organizată in 17 secții de producție, din care 13 cu caracter teritorial și 4 cu caracter national. De subliniat că diferența dintre secțiile amintite consta în natura echipamentelor care fac obiectul de întreținere și reparare a secției respective.Ne vom ocupa, de astă-dată. de una dintre secțiile-cheie ale întreprinderii, secția condusă de inginerul Eugen Zainea. Motivul opțiunii reiese din însăși precizarea inginerului-șef : „E o secție unică pe plan national la profilul electronică, secție profilată pentru service la echipamentele de comandă numerică a mașinilor- unelte, la calculatoarele de conducerea proceselor industriale si la echipamentele de comandă ale roboților industriali. Confruntindu-ne cu producția directă de bunuri materiale. viteza noastră de reacție față de orice defecțiune de natură electronică trebuie să fie maximă. Pentru că orice intirziere in depanarea defecțiunilor poate prejudicia economia națională prin valori de producție nerealizate la timp în diverse ramuri". Iată de ce. în această secție cu peste 1 500 de specialiști — majoritatea ingineri și muncitori de Înaltă profe- sionalitate — conducerea Între

prinderii a impus apropierea acestora de service, de mijloacele fixe pe care sint datori să le întrețină. Practic, in peste 170 de întreprinderi din țară s-au organizat spații — puncte fixe — cu personal specializat și, deci, profilat pe echipamentele fiecărei întreprinderi și, firește, cu dotarea corespunzătoare de aparatură, scule. subansamble de primă urgență. Deci secția desfășoară activitatea de service chiar în incinta întreprinderilor respective. In plus, menționa interlocutorul nostru, „pornind de la sarcinile care ne revin in ce privește întreținerea și menținerea in stare de funcțiune a acestor mijloace fixe, care prin planul national unic de dezvoltare economico- socială au un coeficient de utilizare de peste 85 Ia sută, servirea se face cu personal repartizat pe schimburile II și III. Mai precis, același personal din punctele fixe lucrează în două și trei schimburi, în funcție de solicitările întreprinderii respective. Pentru informarea cititorului, amintim că fiecare punct fix dispune de un număr de oameni ai muncii cuprins între 5—6 și 50—60 de specialiști. Și nu întîmplător, de pildă, întreprinderea „23 August" are trei puncte fixe și circa 60 de specialiști. Explicația ? Dispusă pe zeci de hectare. distantele de zeci de minute între unele secții periferice ca amploare au impus această repartizare, care să scurteze timpul și să permită o maximă operativitate in intervențiile de depanare. In aceeași Idee de operativitate, pretutindeni unde a fost posibil, s-au asigurat subansamble de schimb, astfel incit reparațiile care se efectuează, fie in punctele fixe, fie în rețeaua de laboratoare sau la laboratorul central, să nu imobilizeze echipamentul in cauză și, respectiv, mașina-unealtă în configurația căreia se găsește acest echipament.Dată fiind complexitatea și diversitatea echipamentelor pe care le deservește secția, conducerea întreprinderii a decis organizarea unei rețele ierarhizate de laboratoare. Deci, dincolo de reparațiile care pot fi efectuate in minilabo- ratoarele punctelor fixe ale Întreprinderilor. există laboratoare zonale și un mare laborator central al secției, chiar in cadrul I.I.R.U.C.-Pipera. laborator care are dotarea necesară pentru orice gen de reparații și asupra căruia vom reveni. Deocamdată, un detaliu la care inginerul-șef ține in mod deosebit. E vorba de elaborarea unui concept propriu privind școlarizarea și perfecționarea personalului acestei vaste secții. Ple- cind de la diversitatea din punct de vedere tipologic a echipamentelor la care secția efectuează depanări — peste 700 de tipuri —, s-a impus ca, in fiecare an. circa 1 000 din oamenii muncii din secția a 15-a să urmeze un curs de specializare pe echipamentele aflate în dotarea Întreprinderilor pe care le

deservesc. Și e firesc ca specialiștii de la cele trei puncte fixe ale întreprinderii „23 August" sâ se școlarizeze pe tipurile de mașini ale acestei unități.Și pentru că am spus că vom reveni asupra laboratorului central, iată-1 : o încăpere imensă, bine luminată, cu mese de lucru pe care sint așezate o diversitate de aparate care mal de care mai sofisticate pentru neavlzati. asupra cărora stau aplecați tineri intr-un dialog numai de ei știut: om și mașină, mașină și om. Aici, după cum ne spunea maistrul Ion Putinică, șeful laboratorului, sint selectați, prin „autoeliminare". pa- sionații, indrăgostiții de electronica aplicată. Aici „se pipăie" piesa, se. citește și răscitește schema, se află, „văzînd și scormonind", ce se lntîmplă cu dispozitivele Înglobate in subansamble. Și dacă laboratoarele zonale se ocupă, in genere, de profilaxia echipamentelor, laboratorul central e cel care Ie „înlătură rănile". Aici se execută confecții, reconditionări. Aici sistemele și tehnologiile de depanare depind de buna pregătire profesională a fiecăruia.Cînd am pătruns in laborator, multi dintre tineri — media de virstă 23 de ani — schimbau componente pe plăci. „Imaginati-vă, ne spunea unul dintre incercații specialiști ai laboratorului, ing. Dan Moraru. dacă n-ai mină, intuiție și practica necesară distrugi placa". „Nu oricine poate interveni intr-un subansamblu care costă mii de lei. completează maistrul, cu intervenții care să nu rateze. Pentru multe subansamble nu există martori, și singură experiența. capacitatea pot da măsura unui service ireproșabil. Asta și explică de ce numai impătimiții de meserie pot efectua lucrări de laborator. Plăcile sint niște cărți incifrate pe care numai un bun specialist le poate descifra. Și niciodată, de pildă, comenzile numerice care acționează asupra

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Majid Ghassemi, guvernatorul Băncii Centrale din Republica Islamică Iran.în cadrul întrevederii au fost relevate bunele relații statornicite între România și Iran, posibilitățile de extindere a colaborării bilaterale economice, inclusiv din domeniul financiar-bancar, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor la nivel Înalt.

tv
In jurul orei 10,30 Transmisiune direc

tă : Adunarea populară din mu
nicipiul Drobeta-Turnu Severin 
prilejuită de vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in județul Mehedinți

Creșterea mai accentuată
(Urmare din pag. I)pânt la administrarea responsabilă a părții din avuția națională ce i s-a încredințat trebuie să manifeste maximă preocupare pentru a găsi cele mai adecvate soluții în vederea utilizării integrale a timpului de muncă și a fondurilor fixe la nivelul parametrilor tehnico-economici stabiliți prin plan, a nevoii sociale e- xistente intr-o perioadă sau alta a dezvoltării. Iată de ce secretarul general al partidului pune cu maximă acuitate problema dezvoltării gin- dirii economice a oamenilor muncii pînă la nivelul superior de înțelegere că sporirea rapidă a productivității muncii sociale a devenit un imperativ vita! al vieții noastre, al progresului economico-social. cu consecințe majore în planul bunăstării generale. O asemenea stare superioară de spirit trebuie să cuprindă pe absolut toți cei ce mun-

PLOIEȘTI : Instalație modernă de forajStandul de probe al întreprinderii Constructoare de Utilaj Petrolier „1 Mai" din Ploiești. De aici au plecat spre schele de foraj din țară și din lume numeroase instalații. Aici s-au montat instalații de foraj care au obținut medalii de aur la tirguriie internaționale de la Brno și Leipzig, cele care au înregistrat recorduri de adincime in Europa și in America de Sud.Iată că. acum, tot aici, am consemnat un eveniment de producție ce vine să ilustreze statornicele preocupări ale constructorilor de utilaj petrolier pentru realizarea unor utilaje de mare complexitate tehnică, apte să atingă performanțe care să le situeze la nivelul celor mai bune din lume.Inginerul Mircea Sava, șeful secției montaj general, ne-a prezentat citeva date despre acest eveniment :

unor organe care conduc procese tehnologice industriale nu pot fi asemănate cu calculatoarele". Inginerul Moraru se explică : „Dacă intr-un sistem am introdus un algoritm pentru a elucida o problemă de natură tehnică, economică etc., pot rata algoritmul dar o comandă numerică nu are voie să rateze. Pentru că se produce rebutul. Rebut economic". Iată de ce aici in laboratorul central, intră in genere cei care vor și ră- min cei care pot. Care știu să învețe permanent, care au un adevărat cult pentru obiectul muncii, cum îi place maistrului să spună. Și laboratorul e o pepinieră de specialiști pentru zonele de service. Tineri ca Ștefan Stoica. Gheor- ghe Stoica. Ștefan Ziptzer — unul dintre virfurile tinerilor cu pregătire medie — au trecut prin înalta școală a laboratorului central pentru a ajunge să răspundă direct de soarta echipamentelor în laboratoarele zonale. Și școala laboratorului central înseamnă, dincolo de service-ul de înaltă competentă. reconditionări de plăci, de surse, de subansamble. înseamnă repunerea in circuit a unor echipamente sortite casării. înseamnă renroiectarea și indigenizarea unor subansamble. înseamnă, la urma urmelor, după afirmația unuia din economiștii de bază din I.I.R.U.C., Aurelia Cotar, redarea în circuitul economic a unor piese și subansamble de inestimabile valori. Și încă mai înseamnă, e precizarea șefului serviciului tehnic. Alexandru Virtopeanu, secretar adjunct al comitetului de partid, că I.I.R.U.C. dispune la ora actuală de depanatori de mecanică fină, tehnică digitală și analogică — o nouă meserie impusă de nevoile tării. Specialiști, de fapt, ale căror probe de competentă și înaltă profesionalitate pot sta alături de cele ale omoni- milor lor din țări cu Îndelungată tradiție in service.
Marta CUIBUȘ

Oaspetele a dat o Înaltă apreciere istoricului succes obținut de poporul român — lichidarea datoriei externe, o realizare demnă de admirație și respect.La primire a participat Decebal Urdea, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.A fost de față Mohammad J. Gohari, ambasadorul Iranului la București.
19,00 Telejurnal
19,50 Cîntece patriotice, revoluționare 
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20,00 Pe drumul înfăptuirii noii revolu
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21,00 Ctitorii ale Epocii de Aur. „Co
lumnele civilizației socialiste". Do
cumentar (color)

21.20 învățămînt — cercetare — produc
ție (color) • Calitatea, spiritul 
creativ reflectate în lucrările de 
diplomă ale studenților

21.40 Telejurnal

a productivității munciicesc, oricare le-ar fi locul In angrenajul vieții economico-sociale.Creșterea mai accentuată a productivității ipuncii in perioada care a rămas din actualul cincinal este pe deplin posibilă, avind in vedere rezervele importante existente in fiecare unitate productivă, in toate ramurile economiei naționale. Valorificarea acestor rezerve trebuie să devină cauza de fiecare zi a fiecărui om al muncii. „Trebuie să facem astfel — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in Tezele din â- prilie — incit economia noastră socialistă să realizeze o productivitate superioară, devenind competitivi, și din acest punct de vedere, cu orice economie dezvoltată".Un obiectiv pe deplin realist, un obiectiv ce trebuie înfăptuit exemplar în următorii ani.
Ioan ERHAN

— Alături de alte trei instalații destinate exportului, se află in fază finală de omologare cea mai modernă instalație de foraj românească. Este vorba de instalația F-500-ECU, acționată electric, capabilă să foreze pînă la adincimi de 10 000 metri, în condiții deosebite de relief și climă.La cițiva metri de noi, zgomotul motoarelor grele ne confirmă faptul că testele și probele sint în plină desfășurare. Se fac „marșuri" repetate, cu cîrligul instalației, cu greutăți de la 80 la 180 tone, se urmăresc sincronizarea motoarelor, funcționarea transmisiilor. Totul decurge normal, înainte de a părăsi platoul de montaj, maistrul Ilie Cocîrlea ne-a spus că, pină Ta terminarea schimbului, toate probele vor fi încheiate. prima instalație F-500-ECU puțind fi expediată partenerului extern. (Ioan Marinescu).
Informații sportiveFOTBAL. Pe stadionul Sportul Studențesc din Capitală s-a disputat joi meciul dintre echipele Sportul Studențesc și Corvinul Hunedoara, contind pentru etapa a 27-a a campionatului diviziei A la fotbal. Partida s-a Încheiat cu scorul de 5—1 (2—0) in favoarea formației Sportul Studențesc. Golurile au fost marcate de Buțerchi (2). Sorin Răducanu (2), Țicleanu (din lovitură de la 11 m), respectiv, Petcu (din lovitură de la 11 m).TENIS. In sferturile de finală ale turneului internațional feminin de tenis de la Sofia au fost consemnate următoarele rezultate : Teodora Tache (România) — Svetelina Niko- lova (Bulgaria) 6—3, 6—1; Stephanie Savides (S.U.A.) — Lily Nejasnik (Australia) 6—4, 7—5 ; Diane Sa- mungi (România) — Mari Nejasnik (Australia) 6—4, 6—2 ; ElenaPampoulova (Bulgaria) — George- lina Moreno (Argentina) 6—2, 6—1.ȘAH. înaintea ultimei runde, in Turneul internațional feminin de șah de la Tușnad conduce Ketevan Ka- hiani (U.R.S.S.), cu 8,5 puncte, urmată de maestrele românce Gabriela Stanciu și Gertrude Baumstark — cite 8 puncte. în penultima rundă, Gabriela Stanciu a invins-o pe Cristina Bădulescu, Otilia Ganț pe Eugenia Ghindă, Ketevan Kahiani a ciștigat la Margareta Mureșan, iar partidele Elisabeta Polihronlade — Mariana Duminică, Gertrude Baumstark — Johana Jagodinska (Polonia) șl Fliura Uskova (U.R.S.S.) — Hana Chmielova (Cehoslovacia) s-au încheiat remiză.CICLISM. Disputată pe traseul Wroclaw — Poznan, etapa a 4-a a „Cursei păcii" a revenit ciclistului bulgar Pavel Șumanov, cronometrat pe distanța de 187 km in 4 h 04’57”. In același timp cu învingătorul au sosit in ordine Peeters (Belgia), Krieger (R.F.G.), Lafille (Franța), Raab (R.D.G.), Destro (Italia) etc. în clasamentul general individual pe primul loc a trecut Șumanov, urmat la 5 secunde de Peeters. Pe echipe conduce Bulgaria, urmată de R. F. Germania, Belgia, U.R.S.S., R. D. Germană, Cehoslovacia, Olanda, R. P. Mongolă, Franța, România etc. Astăzi are loc etapa a 5-a Poznan — Cottbus (206 km).BASCHET. Rezultate înregistrate In prima zi a turneului internațional masculin de baschet de la Olo- moue (Cehoslovacia), turneu de calificare pentru Campionatele europene : Austria — Finlanda 84—83 (41—35) ; Cehoslovacia — România 107—71 (61—46).
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 12 mai, ora 20 — 15 mal, ora 20, 
In țară : Vremea va fi predominant 
frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, 
exceptind regiunile nordice unde, în 
prima parte a intervalului, va fi va
riabil și, trecător, se vor semnala ploi 
sub formă de' aversă. Vîntul va sufla 
slab pină Ia moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, în general, in
tre 8 și 14 grade, iar maximele se vor 
situa între 24 și 30 de grade in jumă
tatea de sud a țării și intre 20 și 26 
de grade in restul teritoriului. In Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă, iar cerul 
mal mult senin. Vîntul va sufla slab 
pină Ia moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 10 șl 14 grade, cele 
maxime între 28 și 30 de grade.

Tovarășului SAM NUJOMA
Președinte al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O-)Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez felicitări călduroase împreună cu cele mai bune urări de sănătate și de noi succese în activitatea pe care o desfășurat!, în conducerea S.W.A.P.O., pentru mobilizarea poporului namibian in lupta sa dreaptă de eliberare națională, de implinire a idealurilor de libertate, dreptate socială și progres.îmi exprim încrederea că lichidarea dominației coloniale și proclamarea independentei Namibiei vor deschide noi perspective raporturilor de prietenie și solidaritate statornicite între P.C.R. și S.W.A.P.O., între popoarele român și namibian. corespunzător interesului reciproc, cauzei libertății și păcii, a înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului GORGON MC LENNAN
Secretar general al Partidului Comunist din Marea BritanieCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, de noi succese in activitatea pe care o desfășurați in conducerea partidului pentru înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale oamenilor muncii din Marea Britanie.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Cronica zileiCu ocazia „Zilelor teatrului Italian" ce se desfășoară in țara noastră, ambasadorul Italiei la București, Luigi Amaduzzi, a oferit, joi, un cocteil.Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii șl Educației So
REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII

PRAHOVA : Noi 
capacități de producțiePe platforma Combinatului Petrochimic Brazi se desfășoară o activitate neîntreruptă pentru dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție. Primele zile ale lunii mai au reprezentat și cele dinții rezultate notabile ale cercetătorilor, proiectanților și constructorilor, puternic antrenați in îndeplinirea planului de investiții.— Este vorba — ne spunea tovarășul Alexandru Bănică, secretarul comitetului de partid pe combinat — de punerea în funcțiune a instalației de desulfurare gaze și recuperare sulf, precum și a complexului de instalații de pe platforma xilen. In același timp, au fost terminate lucrările de construcții, creîndu-se front de montaj pentru instalațiile de fracționare gaze hidrofinare benzină, reformare catalitică și absorbție fracționare gaze. Sîntem ferm ho- tăriți să asigurăm punerea în funcțiune, intr-o perioadă foarte scurtă, a rafinăriei nr. 2, realizînd in acest fel. la Combinatul Brazi, cea mai mare parte a materiilor prime necesare petrochimiei proprii. (Ioan Marinescu).

MARAMUREȘ :
Cantități suplimentare 

de minereuriSub semnul angajării ferme și responsabile de a-și îndeplini e- xemplar sarcinile de plan, harnicii mineri maramureșeni au Înregistrat noi succese in muncă. Ei au trimis spre preparare importante cantități de minereuri, acordind o atenție sporită îmbunătățirii calității acestuia in subteran, ridicării gradului de recuperare din abataje, precum șl creșterii randamentului de extracție. Măsurile aplicate pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, extinderea acțiunilor și inițiativelor muncitorești s-au concretizat in obținerea unei producții suplimentare de minereuri în valoare de peste 60 milioane lei. In primele rtndurl se află minerii de la Ilba,

teatre cinema
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : Un anotimp fără 
nume — 18; (sala Atelier) : Clovnii 
— 18
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ion Baciu. Solist : 
Valentin Gheorghiu — 19; (sala Stu
dio) : Recital de vioară Marian Tănău. 
La pian : Judith Kiss-Ghițea — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
fair lady — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Taifun — 18; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia — 
18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,

• Gobseck : LUMINA (14 74 16) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,15
• Vacanța cea mare : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Maria și Mirabela in Tranzlstorla : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : DACIA 
(50 3 5 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Martori dispăruți: PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Franțols Villon : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 19
• Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Detașamentul 33 : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cintecele lui Benny More : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Intilnire amînată : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Unde este un „nofelet* 7 : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Zece negri mititei : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Misiune specială: COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură Ia film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45

simplă (12 numere extrase din șirul numerelor de la 1 la 75), a- cest gen de tragere este deosebit de apreciat de către marea masă a participanților datorită șanselor sporite ce se acordă, avind în vedere că se cîștigâ și cu numai 2 numere extrase. Jucînd numerele favorite pe biletele ce au taxă unică (numai 10 lei) se asigură participarea la toate categoriile de ciști- guri. Ultima zi de participare est» sîmbătă 13 mai.

14 72 34): Pescărușul — 18; (In foaier): 
Doamnele domnului Caragiale — 18,30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : De la tango 
la rock — 18; (sala Victoria, 50 58 65); 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 0Q) : Spectacol folcloric 
extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Romanțioșii — 9; Vrăjitorul din Oz 
— 18
• Teatrul „Țăndărică*  (sala Victoria,
15 23 77) : Vitejii cetății Bade-Bade — 
15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Poveste despre marionetă — 10; 15; 
(la clubul „Constructorul*)  : Puiul 
— 11; 13
• Circul București (10 41 95) : „Vede
tele Circului din Varșovia*  — 19

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :Luna mai continuă să ofere noi și mari posibilități participanților la sistemele de joc, prin organizarea unei serii de acțiuni cu caracter aparte, din a căror paletă de ciștiguri sint nelipsite autoturismele „Dacia 1300“ și importantele sume de bani. O asemenea acțiune va avea Ioc și duminică. 14 mai. odată cu organizarea unei noi TRAGERI LOTO 2 (singura din a- ceastă lună). Deși se desfășoară după o formulă tehnică relativ 

cialiste, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Baia Sprie, Șuior și preparatorii de la flotația centrală și uzina de preparare Săsar. (Gheorghe Pârja).
ALEXANDRIA : 

Echipamente agricoleLa întreprinderea Mecanică „Islaz" din municipiul Alexandria — care in ultimii ani a cunoscut un amplu proces de dezvoltare și modernizare — a fost realizat în premieră un nou tip de heder cu lățimea de tăiere de 6 metri, echipament de mare complexitate și înaltă tehnicitate pentru combina C 140 destinată cerealelor păioase. Noul produs, care are un randament superior, face parte din a treia generație de hedere — unitatea din reședința județului Teleorman fiind în prezent unicul producător din țară pentru asemenea echipamente agricole. (Stan Ștefan)
MUREȘ : Noi apartamente 

pentru oamenii munciiLucrătorii Trustului Antrepriză Generală de Construcții-Montaj Mureș înscriu noi și importante fapte de muncă in cronica întrecerii socialiste. Astfel, ca rezultat al organizării judicioase a muncii pe fiecare șantier, utilizării pe scară largă a unor materiale de construcții locale și folosirii raționale a energiei și combustibilului, ei au predat „la cheie" cel de-al 364-lea apartament din planul pe acest an, mai muit cu 24 de apartamente față de graficele la zi. Alte peste 1 800 de apartamente, reprezen- tind mai mult de jumătate din volumul de locuințe prevăzute a fi construite în anul in curs, se află in diferite stadii de execuție. In paralel, localitățile rurale mureșene și-au îmbogățit zestrea edilitară, în aceeași perioadă, cu 76 noi apartamente din cele 646 prevăzute a fi înălțate în acest an în satele județului. Este de remarcat că, in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului și pină in prezent, in localitățile județului au fost construite peste 65 000 apartamente, precum și importante edificii social-culturale. (Gheorghe Giurgiu).



in favoarea creșterii rolului O.N.U. 
in înfăptuirea dezarmăriiNAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — La sediul din New York al O.N.U. au început lucrările forumului unor organizații neguvernamentale consacrat discutării rolului Națiunilor Unite în procesul dezarmării și întăririi securității internaționale. Reprezentanți ai diferitelor organizații vor analiza probleme precum controlul armamentelor, folosirea

Încetarea experiențelor nucleare — un prim 

pas spre lichidarea totală a armelor atomicePARIS 11 (Agerpres). — Organizația antimilitaristă franceză „Apelul celor 100“ a adresat tuturor țărilor chemarea de a ajunge la o înțelegere referitoare la încetarea completă a experiențelor nucleare. In de
Populația R.F.G. respinge planurile 

așa-zisei „modernizări44 a rachetelor N.A.T.O.BONN 11 (Agerpres). — Marea majoritate a populației R.F.G. respinge planurile N.A.T.O. de așa-zisă „modernizare" a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și se pronunță pentru eliminarea tuturor armelor atomice și chimice de pe teritoriul vest-german, se arată în- tr-o declarație dată publicității la Bonn de organizația juriștilor vest- germani. Totodată, se amintește faptul că, în următoarele săptămîni, zece judecători care au participat la demonstrațiile pentru pace in fața
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN AFRICA AUSTRALĂ

• In Namibia, forțele sud-africane continuă să intimideze 
populația • Diviziunea teritoriului namibian pe baze rasiale 
se menține, încălcindu-se prevederile planului O.N.U. • Noi 
eforturi ale Congresului Național African pentru unirea 
întregii populații din Africa de Sud în lupta pentru elimi

narea apartheiduluiLUANDA 11 (Agerpres). — Forțele sud-africane întreprind măsuri de intimidare a populației din Namibia în încercarea de a împiedica victoria în alegerile din noiembrie pentru Adunarea Constituantă a candidați- lor Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), transmite agenția T.A.S.S. într-o telegramă din Luanda.Un purtător de cuvînt al Grupului O.N.U. de asistență pentru perioada de tranziție (UNTAG) a precizat că a primit în ultimele zile peste 50 de sesizări din partea locuitorilor care au fost ținta acțiunilor violente ale forțelor sud-africane deoarece și-au manifestat simpatia față de S.W.A.P.O., adaugă sursa citată.WINDHOEK 11 (Agerpres). — Administratorul general sud-african pentru Namibia, Louis Pienaar, a refuzat să abroge *>  lege promulgată în 1980 pe baza Căreia diviziunea provincială a teritoriului se face pe baze rasiale. Prin această poziție se nesocotesc prevederile planului de paoe și independență al O.N.U. pentru Namibia, care stipulează, în mod expres, abandonarea tuturor legilor și normelor discriminatorii impuse de regimul de ocupație al R.S.A.

Milioane de muncitori italieni au 
răspuns chemării celor trei mari 
centrale sindicale. C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.I.L., ingetind activitatea timp de 

patru ore (în regiunea meridională 
a Calabriei greva a durat chiar 8 
ore).

Aceasta este cea mai importantă 
acțiune sindicală de protest declan
șată în timpul guvernului de coa
liție condus de Ciriaco de Mita și 
ea a fost determinată de creșterea 
costului asistenței medicale, rela
tează agenția Efe.

Sute de mii de manifestant! au 
străbătut străzile principalelor 
orașe italiene. Cea mai mare par
ticipare s-a înregistrat la Florența : 
150 000 de persoane, adică un pro
cent de 90 la sută din membrii de 
sindicat. La Torino, participarea a 
fost intre 70—95 la sută, iar în re

CONVORBIRI LA BEIJING. La I Beijing a avut loc o întrevedere intre Deng Xiaoping, președintele I Comisiei Militare Centrale a R.P.Chineze, și președintele Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khame- Inei, aflat în vizită oficială în China. S-a exprimat, cu acest prilej, satisfacția față de evoluția rela- Ițiilor dintre cele două țări. Deng Xiaoping a declarat că speră în realizarea unei reconcilieri între Iran și Irak, subliniind necesitatea I unității țărilor în curs de dezvoltare, in general, pentru angajarea lor pe calea progresului, intr-un I climat internațional de pace, informează agenția chineză de știri.ACORD DE ÎNCETARE A OSTI- [ CITAȚILOR. Sub auspiciile Ligii Arabe, părțile implicate în con- 1 flictul din Liban au anunțat rea- lizarea unui nou acord de înceta- I re a ostilităților — relatează agen- I țiile T.A.S.S. și Efe. Reprezentanții comandamentelor militare ale I celor două părți au făcut cunoscut că acordul de încetare a focului a intrat în vigoare joi, la ora 14,30 I (ora locală).MESAJ. Intr-un mesaj adresat I poporului palestinian cu prilejul intrării revoltei populației palestiniene din teritoriile ocupate in cea de-a 18-a lună de la declanșa- I rea ei, președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, a relevat că revolta a I generat schimbări internaționale in interesul poporului palestinian. Revolta va continua — a spus el — și a chemat la întărirea unității I poporului palestinian in fata represiunilor israeliene și a ocupației, transmite agenția Kuna.I NUMIRI. După cum relatează a- 1 genția M.T.I., Adunarea de Stat a IR.P. Ungare a aprobat numirea lui Gyula Horn in funcția de ministru al afacerilor externe. în locul lui Peter Varkonyi. Au mai fost I numiți titulari noi la Ministerul Finanțelor. Ministerul Agriculturii si Alimentației, la Oficiul National Ial Planificării. Ministerul învătă- mîntului și Culturii si la Ministerul Industriei.I CONDAMNARE. Guvernul Re- | publicii Nicaragua a condamnat — într-o scrisoare adresată secreta- Irului general al O.N.U., JavierPerez de Cuellar — hotărîrea Statelor Unite de a prelungi embar- Igoul comercial impus în 1985 împotriva Nicaraguei. Documentul evidențiază că această măsură are I efecte deosebit de negative, dat
BEIJING 11 (Agerpres). — Fenomenul îngrijorător al subțierii stratului de ozon din atmosferă preocupă lumea științifică din întreaga lume, inclusiv pe specialiștii chinezi. Agenția China Nouă relatează, în context, că un grup de specialiști chinezi va lua parte la o misiune de cercetare a fenomenului amintit, localizat și în zonele Asiei de Nord- Est. Vor fi efectuate o serie de experiențe și studii privind componența diverselor molecule din atmosferă și in unele zone ale Pacificului. în sprijinul acestei acțiuni, la Shanghai ar urma să se Construiască un aeroport pentru laboratoare științifice speciale, aeropurta

Dezvoltarea colaborării economice - factor esențial în consolidarea 
încrederii și edificarea securității în Europa

Eveniment distinct în evantaiul dezbaterilor internaționale, sesiunea anuală a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ O.N.U.), desfășurată recent la Geneva, a permis desprinderea unor constatări semnificative in ce privește evoluția economică in regiune, stadiul și perspectivele dialogului asupra diferitelor aspecte ale colaborării în acest domeniu. Atenția delegațiilor din cele 34 de state membre (toate țările europene. plus S.U.A. și Canada) s-a îndreptat preponderent spre probleme legate de situația economică din Europa. înfăptuirea prevederilor Actului final de la Helsinki și ale celorlalte documente adoptate în cadrul procesului general-european. care se referă la activitatea comisiei, dezvoltarea comerțului și colaborării economice, promovarea cooperării în domeniile industriei, agriculturii, științei și tehnicii, energiei, mediului înconjurător, precum și in alte sectoare de interes comun.Deși s-a înscris in programul obișnuit de lucru al C.E.E./O.N.U., actuala sesiune a dobîndit o semnificație aparte prin faptul că a fost prima întrunire in plen a statelor membre după încheierea reuniunii general-europene de la Viena. al cărei document final conține recomandări ce privesc direct activitatea comisiei. în acest context, a devenit evidentă preocuparea participanților de a căuta căi și modalități concrete de înfăptuire a prevederilor respective. Rezoluția și hotărîrile sesiunii, ce prevăd o serie de proiecte și acțiuni de cooperare în vederea soluționării unor probleme de interes major pentru statele membre, reflectă preocuparea generală pentru extinderea conlucrării, care, așa cum s-a arătat în cursul dezbaterilor, este cu atît mai necesară cu cit măsurile înscrise în documentul final de la Viena au un caracter 
general și sînt insuficient de anga- 
jante.De asemenea, s-a apreciat că la reuniunea general-europeană din capita’a Austriei nu s-a acordat atenția cuvenită problemelor cooperării economice și tehn‘co-ș_,'intifice. croîndu-se un c’ezech-l'bru mire ca- pito'ul consacrat. brob’em"ttc:i respective si ce’eMt-' Onp’to'e ale do- cumentu’ui fina'. De "‘ci. necesitatea. subliniată de numeroși vorbitori, ca activitatea vi'toare a C.E.E./ O.N.U. să nu se limiteze la prevederile documentului de la Viena, el 

spațiului cosmic in scopuri pașnice, producția de materiale fisionabile și alte aspecte ale problematicii dezarmării. Participanții la forum vor avea întrevederi cu reprezentanți ai unor organisme ale O.N.U., precum și cu delegații ale unor țări membre ale Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, a cărei sesiune se desfășoară în prezent la New York.

clarație, difuzată cu prilejul celei de-a 7-a aniversări a creării organizației, se relevă că încetarea experiențelor nucleare va fi deviza principală a demonstrației militanți- lor pentru pace care va avea loc la Paris la 25 iunie.

depozitului de arme nucleare de la Mutlangen trebuie să compară în fața tribunalului în postura de acuzați. Organizația intitulată „Judecătorii și procurorii pentru pace" s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea încetării tuturor acțiunilor judiciare împotriva participanților la demonstrațiile prin care se cere eliminarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune de pe teritoriul R.F.G. — informează agenția A.D.N.

LUSAKA 11 (Agerpres). — Intr-o declarație a Congresului Național A- frican (A.N.C.), dată publicității. la Lusaka, se adresează un apel pentru încetarea violenței politice în statul Natal din Africa de Sud și angajarea de negocieri pașnioe între populația de culoare din mișcarea antiapartheid și comunitatea tribală Inkatha. De mai mult timp, autoritățile rasiste de la Pretoria folosesc pe unii membri ai comunității tribale amintite pentru a întreține valul de violență in Natal, lovind astfel in susținătorii grupării politice antiapartheid Frontul Democratic Unit. Mai mult de 500 de persoane au fost asasinate în ultimele 18 luni în ciocniri fratricide.HARARE 11 (Agerpres). — Liderii a opt țări africane —■ Angola, Congo, Gabon, Mozambic, Sao Tome și Principe, Zair, Zambia și Zimbabwe — se vor reuni, la 16 mai, la Luanda Jn cadrul unei reuniuni la nivel înalt pentru pace în Angola — s-a anunțat in capitala Republicii Zimbabwe. Reuniunea urmează să analizeze procesul de reconciliere națională din Angola, inclusiv viitorul statut al elementelor contrarevoluționare care urmează să se predea autorităților angoleze.

să se extindă Ia problemele generate de evoluția economiilor din regiune, de dezvoltarea economico- socială și tehnico-științifică a statelor membre ale comisiei.Firește, modul cum au decurs dezbaterile'și rezultatele sesiunii poate suscita diverse interpretări, dar ele transmit un mesaj politic cu semnificații mai largi : intr-un moment cind în economia mondială se mențin puternice dezechilibre și continuă să se'manifeste o serie de fenomene negative, care perturbă raporturile economice și financiare internaționale, cind negocierile de pînă acum în problemele dezvoltării nu au dus la rezultate concrete, sint mai nece
Pe marginea sesiunii anuale a C. E. E. / O. N. U.

sare ca oricînd noi și susținute eforturi pentru intensificarea activității forurilor multilaterale din sistemul O.N.U., în scopul angajării unui dialog eficient, care să ducă la soluționarea problemelor economice cu caracter global ce confruntă omenirea. în acest cadru. Comisia Economică pentru Europa, ca for regional al Națiunilor Unite, este chemată să-și asume un rol și răspunderi sporite în promovarea unei colaborări economice și tehnico- științifice largi și neîngrădite, de care să beneficieze toate statele continentului, in făurirea unei Europe unite, bazată pe respectarea orin- duirilor sociale șl a Independenței fiecărei națiuni.Stringenta cu care se pune Înfăptuirea acestor deziderate a fost evidențiată pregnant in cadrul analizei situației economice din Europa. a evoluției comerțului și cooperării in producție. Documeite’e.. prezentate participanților relevă caracterul neecl.ilibrat al schimburilor comerciale. stagnarea și. in unele sectoare, declinul activității de cooperare economică și tehnico-științifică. precum si perspectiva încetinirii ritmuri’nr de creștere a producției în . țările membre ale comisiei. Astfel, potrivit datelor din „Studiul asupra situației 
economice in Europa în 1388—1989“. e'aborat de secretariatul C.E.E./ O.N.U., deși activitatea economică a fost în 1988 mai susținută decît s-a întrevăzut după crahul de la burse

Practicile din comerțul internațional 
afectează dezvoltarea țărilor nealiniateHARARE 11 (Agerpres). — Conlucrarea țărilor nealiniate pentru punerea în valoare a propriilor resurse este acum mai necesară decît ori- cînd in vederea creării unei ordini economice mai drepte — a declarat reprezentantul Republicii Zimbabwe în cadrul unei reuniuni a reprezentanților mișcării de nealinie

încheierea convorbirilor sovieto-americaneMOSCOVA 11 (Agerpres). — La Moscova s-au incheiat convorbirile dintre Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și James Baker, secretarul de stat al S.U.A. Au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale, precum și aspecte ale vieții internaționale actuale, îndeosebi cele privind limitarea și reducerea înarmărilor — relatează agenția T.A.S.S. S-a procedat la un schimb de păreri în legătură cu armele nucleare și cosmice. Partea americană — menționează T.A.S.S. — a prezentat modul general în care noua administrație abordează problema armelor nucleare și cosmice, subliniind că aspectele concrete în legătură cu aceasta vor fi expuse ulterior, în cadrul tratative
Propunere a Sistemului Economic 

Latino-American privind soluționarea 
problemei datoriei externeSistemul Economic Latino-American (S.E.L.A.) a elaborat o propunere privind soluționarea problemei datoriei externe, care, reunind numitorii comuni, să permită o acțiune coordonată a regiunii în acest sens. Proiectul trebuie să stea la baza unei eventuale negocieri cu guvernele creditoare și instituțiile financiare multilaterale. De aceea, după cum explica secretarul permanent al S.E.L.A., Carlos Perez del Castillo, este important ca propunerea să conțină principiile, măsurile concrete și modalitățile operative menite să faciliteze acest proces. în 

CÎND DATORIA EXTERNĂ ERODEAZĂ
EDIFICIUL ECONOMIEI MONDIALE

Interdependența între Nord și Sud, care absoarbe in proporții tot mai mari resursele materiale ale țărilor în curs de dezvoltare, este înfățișată sugestiv în desenul de mai sus, publicat de săptăminalul vest- german „Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt". In partea de sus a desenului — participanții la o reuniune a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale : „...Iar de acum înainte să nu mușcăm prea mult din 
partea de jos". Tocmai pentru că procesul de continuă eroziune a economiilor lumii a treia riscă să ducă la prăbușirea întregului edificiu economic mondial.

din octombrie 1987. ea va slăbi în 1989. îndeosebi in statele cu economie de piață, unde ritmul de creștere a producției se prevede să scadă de la 3,6 la 2,5 la sută, fapt ce ar accentua șomajul, care și așa se află la un nivel neobișnuit de ridicat. Totodată, comerțul Est-Vest, care în 1988 a cunoscut o înviorare față de evoluțiile din ultimii trei ani, rămine încă departe de expansiunea viguroasă din 1983—1981 și, mai ales, față de posibilitățile existente.Un factor care contribuie substanțial la acest curs nefavorabil este, așa cum s-a arătat și la reuniunea de la Geneva, multiplicarea, in ulti

ma vreme, a măsurilor protecțio- niste și neoprotecționiste, de restrin- sere, sub diferite pretexte, a accesului la piețele internaționale.’ în plus, se recurge tot mai frecvent la felurite măsuri restrictive, inclusiv „sancțiuni", presiuni, condiționări politice, in flagrant dezacord cu principiile și prevederile Actului final de la Helsinki și care nu fac decît să perturbeze relațiile economice. La asemenea fenomene s-au adăugat menținerea unui nivel înâlt al' ratei reale a dobînzilor bancare, reducerea cererii globale (ca urmare nu numai a ritmurilor relativ scăzute de creștere din țările dezvoltate, ci și a uriașei datorii externe a’țărilor în curs de dezvoltare), mările dezechilibre comerciaTe și financiare dintre principalele state industrializate, amp’ele fluctuații ale cursurilor de schimb monetar — toate acestea exercitînd o puternică influență' ne.gativă asupra economiei statelor membre ale C.E.E./O.N.U, și a relațiilor economice dintre ele.In cursul dezbaterilor s-au făcut numeroase referiri la faptul că înlăturarea protecționismului. a politicilor restrictive și discriminatorii, în general, se impune cu atît mal mult, cu cit este dovedit că accelerarea dezvoltării economice, a progresului social al fiecărei țări depinde. intr-o mare măsură, pe lingă efortul propriu de intensificarea schimburilor sale externe, de pro

re, care are loc la Harare. Un alt factor negativ care afectează economiile țărilor nealiniate sînt practicile din comerțul internațional, în cadrul căruia prețurile produselor industriale ale țărilor dezvoltate cresc continuu, paralel cu scăderea prețurilor la materiile prime ale țărilor în curs de dezvoltare.
lor sovieto-americane de la Geneva. U.R.S.S. a propus începerea, neîntîr- ziat, a consultărilor referitoare la pregătirea tratativelor vizînd reducerea armelor nucleare tactice în Europa. S-a convenit ca delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. să aibă o nouă rundă de consultări la Geneva în legătură eu interzicerea armelor chimice, în prima jumătate a lunii iunie și să fie reluate — la 26 iunie — tratativele vizind reducerea și interzicerea experiențelor nucleare. Au fost examinate, de asemenea, probleme ale conflictelor regionale — Afganistan, Orientul Mijlociu, America Centrală.James Baker a fost primit de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

prezent, propunerea este examinată de guvernele celor 26 de țări-membre ale S.E.L.A., pentru a realiza in luna iunie o reuniune pregătitoare, în perspectiva organizării unei conferințe regionale asupra problemei datoriei externe.Obiectivul central al acestei propuneri este reducerea atît a capitalului, cit și a dobînzilor și în final lichidarea datoriei externe, cu scopul de a se permite regiunii să reactiveze creșterea și dezvoltarea sa eco- nomico-socială. (Agenția Prensa Latina).

movarea comerțului și cooperării internaționale.în același timp, dezvoltarea colaborării economice dintre state reprezintă temelia materială a destinderii, o cerință primordială a înțelegerii și încrederii internaționale, a consolidării păcii în lume. Aflate într-o legătură organică, securitatea și cooperarea se condiționează reciproc: o mai mare securitate creează condiții favorabile pentru intensificarea cooperării, cum. la rindul ei. cooperarea pe multiple planuri este o sursă a încrederii între state.Pornindu-se de la asemenea realități, s-a apreciat că atenția comisiei trebuie îndreptată mai mult spre 

acele mijloace capabile să dea stabilitate și perspectivă comerțului in- tereuropean. cum sint acordurile pe termen lung, ca și în direcția cooperării industriale, care, între altele, ar înlesni soluționarea, prin eforturi comune, a unor probleme de interes general. De altfel, studii și cercetări efectuate sub egida secretariatului C.E.E./O.N.U. relevă exiștența in perioada 1986—1990 a unor posibilități sporite de extindere a cooperării in producție. în special în domenii ca energia, industria agroalimentară, protecția mediului înconjurător, construcțiile. serviciile și turismul.In același timp, avîndu-se în vedere faptul că statele europene se află în stadii diferite de dezvoltare, se impune adoptarea unor măsuri care să permită accesul neîngrădit al statelor în curs de dezvoltare la cuceririle științei, facilitarea transferului de tehnologie, favorizarea desfacerii produselor lor pe piețele țărilor dezvoltate. De asemenea, s-a considerat că ar fi deosebit de important dacă eforturile țărilor din Bal.nni de a face din regiunea lor o zonă a cooperării și păcii ar fi sprijinite tot mai mult de comisie. Aproape toți vorbitorii au apreciat că un rol important în realizarea acestor obiective l-ar putea avea 
Conferința pentru cooperare econo
mică in Europa, care se va desfășura în primăvara anului viitor, la Bonn, potrivit prevederilor documentului final de la Viena. In acest

Manifestări consacrate 
centenarului 

Mihai EminescuBUDAPESTA 11 (Agerpres). —La Universitatea „Eotvos Lorand" din Budapesta a avut loc o seară culturală dedicată comemorării marelui poet Mihai Eminescu. Manifestarea a fost organizată de studenții secției de filologie română, sub îndrumarea catedrei de filologie română.Programul manifestării a cuprins expuneri privind viața și opera poetului, prezența sa in critica literară și în traduceri în limba maghiară. Studenții au recitat și citit din lirica și proza eminesciană.Au participat cadre didactice și studenți.
★Asociația culturală Mihai Eminescu din Argentina a organizat o manifestare dedicată comemorării marelui poet român. In acest cadru a fost prezentată opera lui Mihai Eminescu, evidențiindu-se unicitatea creației sale, locul pe care îl ocupă in istoria literaturii universale. Membri ai Asociației scriitorilor din Argentina au relevat, de asemenea, importanța lui Eminescu ca prozator și dramaturg și au recitat poezii din creația eminesciană.

Anularea alegerilor 
generale din PanamaCIUDAD DE PANAMA 11 (Agerpres). — Tribunalul electoral din Panama a declarat nule alegerile generale desfășurate în țară la 7 mai — relatează agențiile Prensa Latina, Efe și T.A.S.S. în decretul dat publicității se arată că după închiderea urnelor s-au produs o serie de neregularități în cadrul prooesului de numărare a voturilor, dublate de acțiuni violente din partea unor grupări ale opoziției și de presiuni din partea S.U.A. Hotărîrea de anulare a alegerilor „in totalitate" și „la toate nivelurile" a fost adoptată la o ședință a Consiliului de Stat, la care au participat președintele interimar al Republicii Panama, Manuel Solis Palma, comandantul- șef al forțelor de apărare panameze, Manuel Antonio Noriega, și membri ai Statului Major, menționează a- genția Efe.
în vederea normalizării 

relațiilor chino-vietnamezeBEIJING 11 (Agerpres). — La Beijing s-a desfășurat cea de-a doua rundă de convorbiri chino-vietnameze, privind normalizarea relațiilor dintre R. P. Chineză și R. S. Vietnam și problema kampuchiană. La încheierea convorbirilor, transmit agențiile China Nouă și V.N.A., ministrul de externe chinez, Qian Qichen, a avut o întrevedere cu adjunctul ministrului afacerilor externe vietnamez, Dinh Nho Lien, conducătorul delegației R. S. Vietnam la consultări. Referindu-se la relațiile chino-vietnameze — relatează agenția China Nouă — Qian Qichen și-a exprimat regretul că nu s-au înregistrat progrese în cadrul convorbirilor.

sens, C.E.E./O.N.U. a fost chemată să se angajeze în acțiuni de cooperare economica, tehnico-științifică și în alte domenii, care să reprezinte contribuții de fond la buna pregătire a conferinței amintite și la încheierea ei cu rezultate cit mai bune.Promovînd activ la sesiune poziția țării noastre, concepția și aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu privind edificarea securității și dezvoltarea cooperării pe continent, delegația română a subliniat necesitatea ca statele europene să conlucreze măi strîns pentru depășirea, prin eforturi comune, a dificultăților economice și financiare din regiune, pentru sporirea contribuției Europei la soluționarea problemelor majore ce confruntă omenirea, la reducerea decalajelor ce separă țările sărace de cele bogate, la eradicarea subdezvoltării și înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale.România a prezentat sugestii și propuneri concrete, menite să contribuie Ia întărirea rolului C.E.E./ O.N.U. in dezvoltarea comerțului și cooperării intereuropene, in spiritul principiilor și prevederilor Actului final de la Helsinki, la angajarea sa mai eficientă in acțiuni și proiecte concrete, cu finalitate practică pentru statele membre. In acest context, țara noastră s-a pronunțat pentru orientarea eforturilor comisiei spre adoptarea unor măsuri vizind renunțarea Ia practicile protecționiste, la discriminări și restricții abuzive, care n-au nimic comun cu principiile noi de relații internaționale. Totodată, avînd în vedere rolul deosebit al științei și tehnicii în procesul dezvoltării. România a propus organizarea, sub egida C.E.E./ O.N.U., a unei reuniuni care să examineze și să adopte măsuri ca- > abile să ducă la promovarea cooperării tehnico-științifice, îndeosebi în domenii de virf cum sînt bioteh- nologla, informatica, microelectronica.Sugestiile și propunerile țării noastre s-au înscris ca un aport pozitiv la eforturile depuse în cadrul sesiunii pentru definirea orientărilor de bază și a priorităților activității Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa îndreptate spre edificarea unui sistem trainic de cooperare și securitate pe continent. în concordantă cu interesele tuturor statelor europene.
Nicolae DINU
Gh. CERCELESCU

DIFICULTĂȚI ECONOMICE ÎN ȚĂRILE 
EUROPEI OCCIDENTALELONDRA 11 (Agerpres). — In cadrul unui interviu acordat săptămî- nalului american „Newsweek", lord Young, ministrul comerțului șl industriei al Marii Britanii, a abordat cîteva aspecte legate de perspectivele creării în 1992 a pieței unica vest-europene. El a arătat că una din problemele cele mai importante care rămîn de rezolvat este cea a șomajului, ea constituind „boala de care suferă Europa". La ora actuală, a spus Young, numărul șomerilor din țările C.E.E. se ridică la 15 milioane.ROMA 11 (Agerpres). — Cu o Inflație care, din luna octombrie anul trecut, a început să se accelereze, Italia este angajată pe o cale periculoasă în ce privește perspectivele de dezvoltare, apreciază ziarul „Le Monde", care prezintă evoluția ratei inflaționiste în ultima perioadă, în această țară. Astfel, se arată, obiectivul guvernului este de a menține la 4 la sută creșterea prețurilor pentru 1989. Dar, după rata inflației de 5,1 la sută înregistrată în 1988, indicii de accelerare lunară a creșterii prețurilor s-au înmulțit : 0,3 la sută în decembrie, 0,8 la sută în ianuarie și în februarie, 0,5 la sută in martie ; 0,7 la sută in a- prilie. Calculată la rata anuală, inflația, care deja a depășit, in noiembrie 1988, nivelul de 5 la sută, a urcat la peste 6,7 la sută.

ITALIA
Acțiuni de protest împotriva 

creșterii costului asistenței medicale

IE DE PRESA
scurt

Preocupări pentru păstrarea echilibrului 
ecologic

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — Marile probleme economice cu caro se confruntă Suedia au dus la modificarea radicală a reformei financiare — scrie cotidianul „Le Monde". Ministrul de finanțe, Kjell Olof Feldt, a anunțat, la 25 aprilie, măsuri drastice, cerute de „gravitatea situației în care se găsește Suedia", relevă ziarul. Cea mai importantă dintre acestea este majorarea impozitului asupra produselor de consum, de Ia 19 la 21 la sută. (Experții apreciază că, în realitate, nivelul impozitului s-a situat la 23,46 la sută și, în urma majorării, va atinge 25,46 la sută). „Le Monde" arată că economia Suediei este a- fectată de o serie de fenomene negative, ctun ar fi înrăutățirea deficitului balanței de plăți, un ritm slab al producției industriale și al creșterii produsului național brut (pentru 1989 se prevede un spor de numai 1,5 la sută) și, mai ales, accelerarea ratei inflației, evaluată și de ministrul finanțelor la 8 la sută pentru anul în curs. După cum relevă ziarul, măsurile propuse, dacă vor fi aprobate de parlament, îi vor afecta în primul rind pe cei cu salarii mici. Economiștii suedezi au primit cu un mare scepticism măsurile anunțate, apreciind că majorarea impozitului pe produsele de consum nu va reduce, ci, dimpotrivă, va accelera rata inflației — conchide „Le Monde".

giunea Veneto procentul a fost de 
100 la șută.

Mgnifestanții au cerut îmbună
tățirea asistenței medicale, consi
derată dezastruoasă, și anularea 
decretului guvernamental prin care 
a fos introdus, cu o lună in urmă, 
așa-numitul „tichet" sanitar. Aces
ta impune plata anumitor prestații 
medicale care pînă atunci erau gra
tuite.

Liderul centralei sindicale U.I.L., 
Giorgio Benvenuto, a arătat că 
„manifestațiile de protest nu sint un 
scop in sine“, această grevă repre- 
zentind o etapă în lupta purtată de 
sindicatele italiene pentru „lecuirea 
asistenței medicale de inechitatea 
și ineficienta de care suferă" — își 
încheie relatarea agenția mențio
nată.

fiind faptul că economia tării resimte și efectele unor catastrofe naturale.NOI DEMONSTRAȚII ÎN < COREEA DE SUD. Potrivit unor informații parvenite din Seul, stu- I denti de la peste 20 de institute și | colegii din Coreea de Sud au participat la noi demonstrații in fa- ■ voarea democratizării politicii in- I terne, pentru condiții mai bune de * 1 viată si studiu — reiatează agenția . A.C.T.C. Ample manifestări au avut I loc la universitățile Koryo. Kouk- I min. Seugang si Yeunse.CONSILIUL NATIONAL DIN I CIPRU, organism consultativ din care fac parte președintele Ghior- ghios Vassiliou și liderii celor pa- I tru partide politice reprezentate în I Parlament, s-a reunit la Nicosia pentru a discuta evoluția proble- I mei cipriote, a anuntat televiziunea | din Nicosia, citată de China Nouă. Este prima reuniune a consiliului, . dună cea de-a treia rundă de con- I vorbiri intercomunitare. desfășura- I te sub auspiciile Națiunilor Unite.CONVORBIRI POLONO-ITALIE- | NE. La Varșovia au avut loc convorbiri Intre Wojciech Jaruzelski, . președintele Consiliului de Stat al I R.P. Polone, si președintele Italiei, • Francesco Cossiga. Interlocutorii au abordat probleme ale dezvoltării I relațiilor dintre cele două țări si I unele aspecte ale actualității internaționale. După încheierea con- ■ vorbirilor au fost semnate patru I acorduri interguvernamentale no- • loho-italiene.CONSILIUL ECONOMIC SI SO- | CIAL AL O.N.U. (ECOSOC) a început dezbaterile cu privire la si- i tuatia femeii. în documentele ore- I zentate sesiunii se evidențiază că 1 sporirea rolului si contribuției fe- . meilor la activitățile economice, la I toate nivelurile, constituie factorul 1 determinant al îmbunătățirii situației lor.CANDIDATUL PARTIDULUI COLORADO, generalul Andres Ro- ■ driguez. ciștigător al alegerilor des- I făsurate la 1 Mai în Paraguay, a 1 fost proclamat președinte — ales al tării. El va prelua prerogativele I de sef al statului la 15 mal.UN URAGAN PUTERNIC, In- . soțit de ploi și grindină,, s-a abătut I asupra unor zone din provincia 1 Anhui, din sud-estul R. P. Chine- . ze — relatează agenția China I Nouă. Potrivit datelor anunțate de I autoritățile locale, 5 persoane și-au pierdut viața, alte 157 fiind rănite. I 

te, precum și stații Ia sol de analize, transmite agenția chineză de știri.WASHINGTON 11 (Agerpres). — Publicul american consideră insuficiente eforturile guvernului S.U.A. pe plan ecologic și apreciază că ar trebui să se facă mai mult in acest sens, atestă un sondaj realizat de firma JLouis Harris and Associates". Circa 64 la sută din persoanele chestionate au dat răspunsuri negative privind starea mediului ambiant în S.U.A., iar 93 la sută s-au pronunțat pentru „măsuri mai viguroase din partea guvernului S.U.A. pentru a stăvili poluarea și a pune capăt pierderii pămîntulul, aerului și apei curate".
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