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Pentru creșterea rentabilității, a eficienței economice

RĂSPUNDERE FERMĂ ÎN EXERCITAREA
AUTOGESTIUNII ȘI AUTOFINANȚĂRII

în cadrul măsurilor și acțiunilor de perfecționare permanentă a sistemului relațiilor de producție, a întregului mecanism de organizare și conducere a economiei, in scopul valorificării cu eficiență superioară a resurselor tehnice, materiale, financiare și umane ale societății, conducerea partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU se preocupă stăruitor de asigurarea condițiilor necesare pentru întărirea autocondu- cerii, autogestiunii și autofinanțării, exercitarea cu răspundere și competență a rolului organelor democratice de conducere în gospodărirea cu rezultate superioare a patrimoniului încredințat fiecărei unități spre administrare, pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste.în această privință, in cuvintarea rostită la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.. secretarul general al partidului a Subliniat : „O atenție deosebită trebuie să acordăm creșterii eficienței și rentabilității economice, pornind de la faptul că toate unitățile trebuie să-și desfășoare activitatea pe principiile autoconducerii, autogestiunii, asigurind buna gos-

podărire a mijloacelor de producție încredințate fiecărui colectiv de oameni ai muncii in calitate de proprietari și producători, sporirea puternică a beneficiilor — singura cale pentru crearea condițiilor dezvoltării generale a patriei și ridicării nivelului de trai al întregii națiuni". Pentru ca, în context, să se precizeze cerința aplicării neabătute a prevederilor legii, a prevederilor mecanismului economico-financiar, astfel încit în cel mai scurt timp toate produsele și toate unitățile să devină rentabile.Ce concluzii se desprind din experiența practică a exercitării autogestiunii și autofinanțării ? Cum pot fi potențate pirghiile și instrumentele mecanismului economico-financiar pentru a servi mai bine procesului de dezvoltare intensivă, calitativă în care este angajată economia românească ? Sînt probleme care au constituit tema dezbaterii organizate de ziarul „Scînteia" Iași al P.C.R. cu sprijinul Comitetului Județean

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe participanții la lucrările sesiunii Comitetului

Economic Mixt România-Japonia

Redacția : Se afirmă cu temei că 
un mecanism economico-financiar 
poate constitui un stimulent sau, 
dimpotrivă, o frînă în funcție de 
măsura in care este adaptat cerin
țelor etapei de dezvoltare in care își 
exercită acțiunea. Prin această pris
mă, cum poate fi apreciat actualul 
mecanism economico-financiar ?

centrarea, prin subordonarea acțiunii tuturor pîrghiilor și instrumentelor sale spre cerințele ridicării rentabilității, a eficientei economice — totuși el este structurat ca un sistem deschis, perfect adaptabil prefacerilor care apar in organismul viu al economiei.Conf. dr. Ion Florea : Firește, nu numai noile cerințe ale dezvoltării

a realiza și raporta beneficii, rentabilități ridicate — care însă nu erau rezultatul unor eforturi proprii în această direcție — după cum alte unități erau prejudiciate datorită unei așezări necorespunzătoare a preturilor. Actualele măsuri de limitare a rentabilității, a beneficiilor, de introducere a unor normative financiare mobilizatoare au, fără în-Conf. dr. Ion Florea de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași : In prihtul rînd se cuvine relevat că, așa cum a dovedit activitatea concretă, un mecanism economico-financiar nu se poate construi „peste noapte", alcătuirea sa fiind rezultatul unui proces complex, de durată, de experimentări și teoretice, de continuă De altfel, mecanismul nanciar nu este decit component — esențial, desigur mecanismului general al economiei, deci el trebuie să reflecte concepția și cerințele orientărilor dezvoltării economico-sociale de ansamblu. Privind retrospectiv, se remarcă faptul că în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului s-a acordat o deosebită atenție fundamentării mecanismului economico- financiar. adaptării acestuia la instituțiile și formele perfecționate de conducere și organizare pe baze democratice a economiei naționale, mai ales în legătură cu afirmarea tot mai pregnantă a principiilor au- toconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. Bunăoară, se poate aprecia că» un moment esențial în crearea conceptului autogestiune și autofinanțare, mecanism economico-financiar reprezentat hotărîrea adoptată Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978. Acest nou mecanism nu a apărut pe un teren gol, ci a fost rezultatul unor intense căutări, al analizării în spirit științific a tuturor implicațiilor în sfera relațiilor de producție. Să reținem aceste date pentru că ele relevă priorități românești conceptului socialist de autoconducere, autogestiune și autofinanțare, probleme s-au pus liste.Neculai prinderii Iași : Ceea ce aș dori să remarc este faptul că, deși mecanismul economico-financiar edificat la noi în țară are o „coloană vertebrală" foarte solidă — alcătuită prin con-

fundamentări perfecționare, economico-fi- un element al

• De peste două decenii, mecanismul economico-financiar 
este permanent perfecționat, potrivit fiecărei etape de dezvol
tare a țării • Ridicarea rentabilității — „coloana vertebrală" 
a autogestiunii ți autofinanțării • Adevăruri simple ale bu
nei organizări, ale unui climat sănătos de muncă și răspun
dere • O întreprindere „amortizată" de 12 ori ® Cerințe ale 
eficienței : producție mai mare, calitate superioară, costuri 
mai mici, stocuri diminuate substanțial • De ce este stimu
lativă măsura de retrasare a hotarului între beneficiu și cele

lalte forme ale venitului net ?

în fiecare etapă impun perfecționarea mecanismului economico-financiar, ci. deopotrivă, și experiența dobîndită în practică, neajunsurile întîmpinate, care presupun ajustarea din mers a unor pîrghii și instrumente de lucru. Bunăoară, se cuvine amintit că în ultimii ani tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut insistent să se treacă la o nouă concepție în activitatea economico-financiară, să se schimbe radical mentalitatea unor factori de conducere care înțeleg prin autoconducere și autogestiune dreptul de a cheltui și a consuma fără a da seamă nimănui, consideri nd că, o dată ce își desfășoară activitatea pe principiul autoconduce- rii, pot să facă ce vor. să dispună după bunul plac de patrimoniul încredințat colectivului spre administrare și dezvoltare.Redacția : tn ce măsură perfec
ționările aduse în ultimul timp au 
asigurat sporirea răspunderii față de 
gospodărirea resurselor materiale și 
financiare ?Conf. dr. Ion Florea : Mentalități de genul celor la care ne-am referit au putut apărea pe fondul unor neajunsuri în evidențierea corectă a eficientei cu care se lucrează în unitățile economice. Astfel, unele întreprinderi s-au aflat în situația de

doială. un rol pozitiv, de stimulare a spiritului gospodăresc, corespunzător sensului general de dezvoltare intensivă a economiei.Redacția : Vă propunem ca, pe 
baza experienței acumulate, să defi
nim rolul real al mecanismului auto
gestiunii și autofinanțării în îmbu
nătățirea rezultatelor economico-fi- 
nanciare ale întreprinderii și să 
punctăm citeva acțiuni, soluții prac
tice pentru rezolvarea problemelor 
pe care le ridică aplicarea sa.Neculai Sandu : Mecanismul eco- nomico-financiar est'e deosebit de complex și este greu de aplicat dacă nu este bine înțeles de către toți factorii de conducere, nu numai de contabilul-șef, așa cum se mai consideră. și dacă aplicarea lui nu este organizată corespunzător. în această privință, în întreprinderea noastră am mers pe ideea de a „demonta" mecanismul și de a stabili cit mai simplu, cit mai exact și cit mai detaliat răspunderile in aplicarea lui, de la director la muncitor. O primă cerință pe care a trebuit să o satisfacem a fost aceea a cunoașterii și stăpinirii precise a fenomenelor economice caracteristice întreprinderii noastre. Am constatat, astfel, cu surprindere că nu numai cadrele tehnice și o bună parte din personalul de execuției,

dar nici cei care lucrau în aparatul financiar-contabil și comercial nu cunoșteau prea multe despre implicațiile economice ale activității lor. Problema am rezolvat-o printr-un sistem foarte sever de reciclare profesională, in care a fost cuprins practic intreg personalul muncitor. Un al doilea factor important l-a reprezentat asigurarea unui climat de muncă favorabil creării stării motivaționale necesare in întregul colectiv. S-au cuprins în aceasta măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă, de stimulare materială și morală, de aplicare judicioasă a acordului global. în acest mod, atașamentul față de întreprindere a devenit sinonim cu atașamentul față de obiectivele sale, intre care buna gospodărire a resurselor are un rol esențial. Și, firește. într-un asemenea climat se aplică scontată, tehnică și ___ .... .derne de Conducere și organizare. în secții, de exemplu, pentru fiecare material există <f fișă-limită de consum, care trebuie riguros respectată.Redacția : Care sint rezultatele 
unui asemenea mod de acțiune 1Neculai Sandu : în cei 20 de ani de funcționare s-a vărsat la bugetul statului o sumă de aproape 12 ori mai mare decit valoarea investiției

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, la Consiliul de Stat, pe participanții la cea de-a Xl-a sesiune a Comitetului Economic Mixt România — Japonia, ale cărei lucrări se desfășoară la București.în timpul convorbirii au fost a- bordate probleme privind stadiul actual al relațiilor economice dintre România și Japonia, posibilitățile e- xistente pentru dezvoltarea în continuare a colaborării și a schimburilor comerciale dintre întreprinderi românești și firme japoneze în cadrul general al conlucrării româno- japoneze.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat cu acest prilej un mesaj din partea președintelui Federației Organizațiilor Economice din Japonia (KEIDANREN), Eishiro Saito.în numele oamenilor de afaceri japonezi prezenți la întîlnire, Zenji Umeda, președintele părții japoneze în comitetul economic mixt, a adresat mulțumiri pentru in,trevederea acordată și a exprimat satisfacția de a Se reîntîlni cu președintele României și de a discuta probleme privind dezvoltarea și diversificarea relațiilor economice neze.Dînd o înaltă apreciere succesului obținut de România în ce. privește lichidarea integrală a datoriei terne, președintele părții _ . neze în comitetul economic mixt a subliniat dorința de a tinde în continuare colaborarea economică cu România la nivelul și posibilitățile de dezvoltare ale economiilor celor două țări.Luind cuvintul in cadrul întilnirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat pe participanții la sesiune și le-a urat succes in desfășurarea lucrărilor acesteia, o colaborare cît mai rodnică in toate domeniile.Președintele României a apreciat că actuala sesiune a comitetului economic mixt are o importanță deosebită și a exprimat convingerea că ea va marca un moment nou în direcția Intensificării relațiilor economice româno-japoneze.Arătînd laborarea neză au zitiv în Nicolae Ceaușescu a subliniat, că a- cestea nu sînt pe măsura posibilităților pe care le oferă economiile naționale ale celor două țări.In acest context, președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că, deși în ultimul deceniu țara noastră a avut de soluționat unele probleme privind plata datoriei externe, care a fost lichidată în prima parte a acestui an, România a dezvoltat

româno-japo-
ex- japo-ex-

că schimburile și co- economică româno-japo- cunoscut un curs po- ultimii ani, președintele

larg relațiile economice internaționale cu toate statele lumii.In continuare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a referit la succesele obținute în dezvoltarea economico-socială- a țării, a științei, invățămîntului și culturii, în ridicarea nivelului de trai al întregului popor, ceea ce creează o bază trainică pentru intensificarea cooperării și schimburilor economice internaționale cu toate statele lumii.Mai avem un an și jumătate din actualul cincinal — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — și tem preocupați să realizăm în mai bune condiții prevederile dezvoltare economico-socială, nind pe primul plan modernizarea tuturor sectoarelor de activitate, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Ne preocupăm intens de ridicarea nivelului calitativ și tehnic al întregii activități, al tuturor produselor. Dorim ca produsele românești să fie competitive și să poată să concureze cu cele mai bune produse similare realizate în alte țări !In continuare, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că, deși industria românească este relativ tînără, totuși avem în vedere — ținind seama de dezvoltarea puternică a științei și tehnicii — să realizăm programe vaste de modernizare în toate domeniile. în același timp, lucrăm la planurile de dezvoltare pînă în 1995 și în anii 2000. Probabil în luna iulie — a subliniat președintele țării — vom publica Programul-Directivă, pe care vrem să-l dezbatem larg cu întregul popor, pentru a stabili orientările viitoare ale dezvoltării țării. Avem în vedere să alocăm în continuare circa 30 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare. în același timp, dorim să intensificăm relațiile economice internaționale cu toate statele lumii, fără nici un fel de deosebire.Ne propunem să realizăm o creștere importantă a schimburilor economice internaționale, atit cu țările socialiste, cît și cu țările în curs de dezvoltare și țările capitaliste dezvoltate. Dorim să ne angajăm mai hotărit în realizarea unor acțiuni de cooperare în producție cu diferite țări, și în primul rînd cu țările în curs de dezvoltareîn continuare, Nicolae Ceaușescu aRomânia a hotărit apeleze, în viitor, la vom continua — în cadrul cooperării cu alte state, și îndeosebi cu țările în curs de dezvoltare, să acordăm o serie de credite în realizarea acestor acțiuni. în acest spirit ne gindim să acționăm in viitor, in dezvoltarea relațiilor economice internaționale.

sin- cele de pu-

tovarășul spus : să nu mai credite. Dar

Referindu-se la relațiile economice româno-japoneze, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că există mari posibilități pentru o dezvoltare și mai puternică a schimburilor economice șl colaborării dintre cele două țări.Dumneavoastră — a spus președintele României — v-ați referit la un volum al schimburilor comerciale de 300 de milioane de dolari anual, în următorii trei ani. Eu aș propune să fim ceva mai îndrăzneți — ca să spun așa —, să ne gîndim să ajungem la circa 500 de milioane dolari anual și. pînă in 1995, la circa 700—800 milioane de dolari, urmind ca în perspectivă să ajungem la 1 miliard de dolari. în acest spirit — dacă și dumneavoastră veți fi de acord —, să abordăm problemele relațiilor dintre economiile noastre în cadrul comitetului economic mixt și să acționăm în continuare pentru a asi-, gura realizarea acestor obiective.Noi — a subliniat în cadrul în- tîlnirii tovarășul Nicolae Ceaușescu — pornim de la faptul că relațiile economice, colaborarea trebuie să devină factorul hotărîtor al relațiilor dintre state, să înlocuiască politica de descurajare nucleară, politica de forță, de amenințare cu forța, să determine o reducere substanțială a cheltuielilor militare și concentrarea eforturilor spre dezvoltarea economico-socială a tuturor popoarelor — și în acest cadru a țărilor irt curs de dezvoltare —, să devină factorul hotărîtor pentru viitorul omeninii, pentru asigurarea dezvoltării fiecărei națiuni, corespunzător noilor cuceriri ale științei și tehnicii.In ce o privește, România este ferm hotărîtă ca, o dată cu concentrarea forțelor spre dezvoltarea economico-socială și ridicarea nivelului general de civilizație și de cultură al poporului, să facă totul pentru a contribui la dezvoltarea relațiilor de bună colaborare cu toate națiunile lumii, la realizarea unei lumi fără arme nucleare și chimice — sau cu un număr și o cantitate mică de arme convenționale, strict necesare, pentru nevoile de apărare — în vederea creării, pentru toate popoarele, a unor condiții demne de viață din toate punctele de vedere.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat, încă o dată, o desfășurare cu rezultate cit mai bune a lucrărilor Comitetului Economic Mixt România — Japonia și o colaborare cît mai bună in toate domeniile.La primire au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, precum și miniștri, consilieri și experți.A fost de față Katsuhiro Ichioka, ambasadorul Japoniei la București.
de muncă sint posibile și în practică, cu eficiența măsuri de perfecționare tehnologieă, metode mo- CRAIOVA

Tractoare livrate în avans la exportColectivul întreprinderii de Tractoare și Mașini Agricole din Craiova, întreprindere modernă ctitorită în anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, acordă o atenție deosebită onorării în avans a contractelor încheiate cu partenerii de peste hotare. Așa cum ne spunea inginerul Grigore Taloi, secretarul comitetului de

partid al întreprinderii, prin organizarea unor linii tehnoldgice și ateliere specializate pentru producția de export, unde lucrează cei mai buni specialiști și muncitori, urmărirea zilnică a realizării fiecărui ansamblu și subansamblu ce sînt încorporate în produsele destinate pieței externe, repartizarea membrilor consiliului oamenilor

muncii și ai comitetului de partid pe formații ce lucrează pentru export și prin aplicarea măsurilor din programele de perfecționare a organizării muncii și modernizarea producției a fost posibilă finalizarea, în avans cu două luni, a contractelor externe aferente primului semestru al anului. Astfel, s-au livrat la export înainte de termen toate tractoarele multifuncționale tip TIH-445 cu încărcător hidraulic planificate pentru prima jumătate a anului. (Nicolae Băbălău).
de de l-a la

existența unor în definirea
Sandu, directorul între- de Mătase „Victoria" din
care abia în ultimii ani într-o serie de țări socia-

(Continuare în pag. a IlI-a)

PREGĂTIREA UTILAJELOR PENTRU SECERIȘ Coordonate urbane la Mihâilești Foto : Sandu Cristian
GRABNIC ÎNCHEIATĂ! SIMETRII CONSTRUCTIVE LA MIHÂILEȘTISecerișul va începe în această vâră cu două-trei săptămîni mai devreme decit în alți ani, iar în unele zone din sudul țării se apreciază că va fi declanșat chiar la sfîrșitul lunii mai. O arată lanurile de orz a căror maturizare a fost grăbită de căldurile din ultimele zile, o spun specialiștii. Tot mai devreme, ca urmare a acestor motive, va începe și însă- mințarea celei de-a doua culturi — porumb, legume și furaje pentru trebuie ore de pentru zare a din timp, pregătiri intense buna desfășurare a campaniei de recoltare, care, pentru a da bune rezultate, trebuie să fie cit mai scurtă. S-au făcut în cursul iernii și primăverii acestui an eforturi deosebite pentru pregătirea combinelor, a preselor de balotat paie, cit și a celorlalte utilaje ce vor fi folosite Ia recoltarea cerealelor păioase și la în- sămințarea celei de-a doua culturi.De la direcția de resort din Ministerul Agriculturii aflăm stadiul pregătirii utilajelor ce vor participa la campania de vară. Pînă la 12 mai 1989, combinele de cereale păioase au fost reparate în proporție de 94 la sută, unitățile de mecanizare a agriculturii din județele Constanța, Dîmbovița, Mureș, Neamț, Sibiu și Suceava încheind, încă de la sfîrșitul săptăminii trecute, pregătirea acestor utilaje. Totuși, la ora actuală mai sint de reparat in jur de 2 500 de combine. Pentru intensificarea ritmului reparațiilor, eforturi susținute se cer îndeosebi în unitățile de mecanizare din județul

care, a fi cu adevărat eficientă, efectuată la cel mult 24 de la recoltare. Iată motivele care în unitățile de mecani- agriculturii s-au făcut, mai pentru

Teleorman, care vor începe printre primele secerișul, întrucît aici repararea combinelor s-a efectuat in proporție de numai 79 la sută. Ră- mîneri în urmă la repararea combinelor se înregistrează și în județele Brașov, Tulcea, Vrancea și Gorj.Această stare de lucruri demonstrează că în momentul de față cea mai stringentă cerință este să se acționeze cu toată hotărirea pentru încheierea grabnică a reparațiilor în aceste județe. între măsurile stabilite in acest scop menționăm organizarea muncii in două schimburi sau prelungirea programului în posturile de lucru unde se constată rămîneri în urmă, asigurarea in permanență a asistenței tehnice prin repartizarea tuturor specialiștilor, care trebuie să fie pre- zenți în ateliere, fără întrerupere, pe toată durata lucrărilor, eventual redistribuirea utilajelor nereparate in unități care dispun de capacități și condiții mai bune. în ce privește celelalte utilaje, se apreciază că în cea mai mare măsură sînt pregătite să fie introduse in lucru.O atenție sporită trebuie să se manifeste la recepționarea utilajelor, calitatea reparațiilor fiind principalul obiectiv in aceste zile. în vederea intensificării reparațiilor, a realizării unor lucrări de calitate, direcția generală a mecanizării a repartizat în principalele județe a- gricole un număr de specialiști care, împreună cu specialiștii din județe, au datoria să verifice cu cea mai mare răspundere starea tehnică a utilajelor, barînd calea celor reparate necorespunzător. în aceste zile, o dată cu organizarea formațiilor de lucru pentru recoltare și însămințări,

datoria specialiștilor agronomi din unitățile cooperatiste și de stat, direct răspunzători pentru buna funcționare a combinelor și preselor de balotat, zi de zi, cit durează secerișul orzului și griului, și cu deosebire pentru evitarea pierderilor de recoltă, este să participe efectiv la efectuarea probelor și recepționarea tuturor utilajelor din dotarea secțiilor de mecanizare pentru a confirma buna calitate a reparațiilor sau a face observații în cazurile cind acestea nu corespund exigențelor din punct de vedere funcțional.O problemă aparte o constituie asigurarea pieselor de schimb, cu deosebire a celor cu uzură mai mare în exploatare, și a unor materiale pentru balotarea paielor. între acestea, curelele de transmisie pentru combine (furnizor C.A.T.C. Jilava) și cuțitele de tăiere tot pentru combine (furnizor întreprinderea „Semănătoarea") continuă să ocupe și în acest an un loc central pe lista restanțelor. Realizarea programului de culturi duble este condiționată îndeosebi de asigurarea, la nivelul necesarului, a sforii și sirmei de balotat, materiale la care se înregistrează, de asemenea, importante restanțe.Campania agricolă de vară trebuie să fie pretutindeni astfel organizată incit recolta să fie strînsă la timp și fără nici o pierdere. Iar îndeplinirea exemplară a acestei cerințe este obligatorie pentru toate organele și organizațiile de partid din unitățile agricole, pentru toți cei ce au în momentul de față obligații în acest scop.

în curind, aici, la Mihă- ilești, județul Giurgiu, își vor face auzit glasul sirenele navelor. De aici, de la acest mal al Argeșului, începe numărătoarea kilometrilor pe noua Magistrală Albastră București- Dunăre. în același timp, Mihâilești a dat numele noului lac apărut prin inteligența creatoare a constructorilor. El însuși, Mihăileștiul, în condițiile a- cestea, nu putea să nu îmbrace haină cu totul nouă în acest Vast spațiu geografic, în întregime re- modelat, pentru a face din capitala țării port la Dunăre și la Mare. în ultimii ani, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a străbătut aceste locuri pas cu pas, s-a consultat cu constructorii, cu țăranii din zona noii artere navale. Sint de neuitat acele momente, oamenii le păstrează în memoria lor la loc de cinste, vorbesc despre ele cu puternică emoție. „Ne-a fost oaspete drag tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne mărturisește Ion Neacșu, președintele Cooperativei de Producție, A- chiziții și Desfacere a Mărfurilor din Mihâilești. în dialogul purtat de secretarul general al partidului cu noi, Mihăileș- contura ca un

viitor oraș agroindustrial așezat pe frumos lac apele Argeșului, vis ? Pentru noiEra, fără îndoială, un proiect grandios.care, prin
malul unui format din Era un — da !Un proiect în numai cițiva ani, munca neostenită a

ghe Crăciun : „De la Mi- hăilești se vedea Bucu- reștiul în zare. Așa că, vă închipuiți, vreme de ani buni, mulți dintre cetățenii fostei comune au făcut naveta, lucrind în industriile Capitalei. Aceasta ■ era o realitate pînă mai ieri.
gricolă de Stat — cu peste 300 de angajați. Avem și o unitate de țesătorie, „Bo- rangicul", cu aproape 200 de muncitoare. Alți aproape 500 de meseriași sînt cuprinși în unitățile de prestări servicii, organizate și aici ca în orice oraș

constructorilor veniți din întreaga țară și prin munca noastră, a acelora din zonă, s-a transformat în strălucită realitate. Au urmat, de atunci, alte vizite de lucru — macaralele și schelele deveniseră peisaj obișnuit și în comuna noastră".Localitatea ne întîmpină cu străzile ei frumos trasate, cu cochete blocuri de locuințe, cu adevărate vile cu cîte două apartamente, proiectate cu gust, cu fantezie. Vechiul Mihâilești s-a transformat de acum într-o veche amintire. Ne spunea tînărul primar al foarte tînărului oraș Mi- hăilești, tovarășul Gheor-

S-a dezvoltat agricultura, ea însăși s-a împletit cu industria, devenind pentru noi o meserie complexă aceea de agricultor într-un domeniu în care știința are un loc de prim ordin. Aici, în Mihâilești, ca în atitea alte locuri din țară, s-au creat întreprinderi prelucrătoare specifice sau unități de zootehnie cu flux industrial. Toate acestea au solicitat mină de lucru înalt calificată. Deci, acum, mai toți locuitorii Mihăileștiului lucrează pe raza localității, în întreprinderi cum sînt, de pildă, „Avicola" — cu peste 1 300 de oameni ai muncii, întreprinderea A-

con-a-încare se respectă. S-au struit aproape 500 de partamente moderne acest răstimp. Dar nu a- cest fapt a conferit Mihăileștiului, în primul rînd, statutul de oraș ; rapida lui dezvoltare social-eco- nomică, despre care a- minteam, i-a schimbat structural înfățișarea. Deci, încă o dată subliniez, dispunem de o puternică bază economică în continuă dezvoltare. Aceasta ne va permite să construim mai mult în domeniul edi- litar-social — iată, în a- cest an vom ridica alte aproape 500 de apartamente. După cum vedeți, exigențele oamenilor au cres-

cut, vor să trăiască condiții din ce în ce bune. Am dezbătut în rurile noastre democratice și am hotărit ca pînă în anul 1995 să construim 1 700 de apartamente, un spital modern cu 120 de paturi, un liceu agroindustrial, un centru de creație și cultură socialistă „Cîn- tarea României".— Cum se vede noul oraș de la ferestrele confortabilului apartament pe care-1 ocupați ? — l-am întrebat pe electricianul Dumitru Dobre, de la întreprinderea „Avicola".— Fără îndoială, lumea arată mai frumos, orașul însuși este o frumusețe — sper că l-ați vizitat mai îndeaproape. Familia mea trăiește acum în condiții excelente, apartamentul este confortabil, așa cum ați remarcat — avem baie, bucătărie, totul ca la oraș, așa cum și este Mihăileștiul. Cum să vă spun eu ? Iată, a venit o- rașul la noi, ca să mă exprim âșa. Am un băiat, care este elev la Liceul A- groindustrial din Călugă- reni, o fetiță în clasa a IX-a la școala generală din orașul nostru. Ea Va" continua studiile tot aici, pentru că deja s-au înfiin-

în mai fo- I

t

ț

(Continuare in pag. a Il-a)
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REZULTATELE ÎN PRODUCȚIE DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
- unitatea de măsură a calității muncii politico-organizatorice • OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

în cuvintarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul general al partidului, referindu-se la sarcinile, de mare importanță ce revin organelor și organizațiilor de partid, subliniază că „pentru a răspunde întotdeauna cerințelor crescinde trebuie să ridicăm necontenit nivelul muncii organizatorice, controlul de partid, răspunderea revoluționară a comuniștilor" — ca factori hotăritori ai în

făptuirii neabătute a politicii științifice a partidului.în lumina acestei orientări, la Sfîntu Gheorghe, redacția ziarului „Scînteia" a organizat, împieună cu comitetul municipal de partid, dezbaterea „Cum se acționează concret pentru ridicarea nivelului muncii politico-organizatorice", la care au participat tovarășii : loan So- rescu, secretar al comitetului municipal de partid, Szabo Irina, membru al biroului Comitetului Județean de Partid C'ovasna, secretar al co

mitetului de partid de la întreprinderea Textilă „Oltul", dr. ing. Alexandru Horea Munteanu, membru al comitetului județean de partid, director al Combinatului pentru Prelucrarea Lemnului. Emanoil Mitrea. maistru, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Mașini Agregat și Subansamble Auto, ing. Eugen Molnar, directorul întreprinderii de Prelucrare a Maselor Plastice — dezbatere pe care o redăm în sinteză.
Red. : Plenara C.C. al P.C.R. pune 

în prim-planul preocupărilor orga
nelor și organizațiilor de partid perfecționarea stilului de muncă. Anali
zele întreprinse de către comitetele 
județean și municipal de partid, pre
cum și propriile constatări scot in 
relief faptul, că, în. această privință, 
pe lingă realizări notabile, in muni
cipiul Sfiniu Gheorghe se manifestă 
și unele neajunsuri, că există loc de 
mai bine. Cu ce experiență proprie 
puteți argumenta necesitatea și efi
ciența ridicării nivelului muncii or- ' 
ganizatorice ?Alexandru Horea Munteanu : Eu vin cu argumentul că. pentru prima oară de la înființare, combinatul nostru și-a îndeplinit și depășit anul trecut sarcinile de producție și că in acest an, în condițiile unui plan de export de patru ori mai mare decit în 1985. avem asigurate comenzi la nivel de 120 la sută. Cotitura in bine a fost determinată de acțiunea convergentă a pîrghiilor muncii politico-organizatorice din rindul cărora aș menționa în primul rind pregătirea, repartizarea și tot mai buna folosire a .întregului personal. Așa cum pe bună dreptate a reafirmat la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „totul depinde de nivelul de pregătire al oamenilor", adică de competența profesională, tehnică și de conducere. Acțiunile stăruitoare întreprinse de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii privind ridicarea nivelului de cunoștințe și a spiritului de răspundere au sporit capacitatea de acțiune a cadrelor, au făcut să crească substanțial gradul lor de implicare în rezolvarea problemelor. în urma unor analize întreprinse de către comitetul de partid au fost depistate în combinat cîteva „puncte-cheie", luîndu-se măsuri organizatorice în vederea concentrării celor mai bune cadre în locurile respective. Astfel. în compartimentul de proiectare a fost creată o grupă de proiectanti de dispozitive pentru mecanizări și automatizări. la secția de artă a fost reorganizat fluxul de producție pe toate nivelurile și în toate sectoarele, iar la nivelul combinatului a.f st creat un serviciu de aprovizionare tehnico-materială în cadrul căruia s-a trecut la organizarea științifică a activității pe bază de ca’culator. Fiecare măsură organizatorică a fost însoțită de o muncă aprofundată de cunoaștere a cadrelor, care să ducă la folosirea deplină a capacității lor. Dacă la început' se credea că unele mișcări în domeniul cadre'or de specialitate, tehnice și economice, sint făcute în „goana dună rezultate". cu timpul în rindul colectivului s-a dezvoltat — tocmai pe baza rezultatelor obținute — convingerea că\ mutațiile respective au fost efectuate pentru a aș"'za omul potrivit la locul potrivit. în această ordine de idei e de datoria mea să menționez că în locurile cele mai grele, cu probleme deosebite, au fost re

Tinerețea fără bătrînețe^ 
a unei străvechi așezări

partizați cu precădere membri de partid cu o înaltă competentă și spirit de răspundere, care au reușit să scoată lucrurile din impas și de la care așteptăm in continuare rezultate bune. în măsură să mențină combinatul nostru pe locul fruntaș în care, se situează in momentul de față in cadrul județului.Red. : O atentă analiză arată 
că în municipiul Sfintu Gheor
ghe, deși anul trecut s-a rapor
tat aplicarea a peste 1 200 măsuri 
de organizare și modernizare, aces
tea nu au rezolvat problemele de 
fond ale producției, s-au referit în 
multe cazuri la chestiuni mărginașe. 
Ce întreprind organele și organiza
țiile de partid, în spiritul orientărilor 
stabilite la Plenara C.C. al P.C.R., 
din aprilie a.c., pentru a determina 
o schimbare radicală a situației și 
in acest domeniu hotăritor ?Emanoil Mitrea : Ne regăsim și noi, cei de Ia întreprinderea de Mașini Agregat și Subansamble Auto, în criticile formulate de secretarul general al partidului în legătură cu acțiunea de modernizare. Și la noi au existat adepți ai „jumătăților de măsură". oameni care, adoptind poziția ridiculizată de Caragiale, „să se modifice, dar să nu se schimbe nimic", ne condamnau la stagnare. Comitetul de partid a abordat energic, cu fermitate problema modernizării. Un studiu aprofundat. întocmit cu sprijinul tovarășilor din activul de partid, a pus în evidentă faptul că lipsurile acumulate în acest domeniu au determinat crearea și adîncirea unei contradicții între tehnologiile noi. moderne de execuție a subansam- blelor și dotarea și tehnologiile învechite existente la montaj. Comuniștii din activ, printre care inginerii Florin Cașcaval și Gh. Bîrzan, subinginerul Tikosi Ernest, maistrul loan Macovei, secretarul organizației de partid de la montaj, lăcătușii-mon- tatori Veress Balint. Ioan Toma și alții, au fost inițiatorii unei soluții radicale : reorganizarea. specializarea și dotarea modernă a liniilor de montaj. începută în septembrie, anul trecut, această acțiune, care lichidează practica lucrului „făcut pe jumătate", este în plină desfășurare cu snrijinu’ susținut al orga- n'znțiilor de partid, al comuniștilor, al întregului colectiv. Totodată, este modernizată si întregită gama standurilor de testare care vor contribui ca. din punct de vedere al calității, să ne situăm în prima linie a construcției de mașini din tara noastră.Red. : Venind în discuție problema calității produselor — căreia Plenara 
Comitetului Central al partidului îi 
acordă o deosebită atenție — este 
oportun să se arate cum acționează 
organizațiile de partid pentru lichi

darea neajunsurilor înregistrate In 
unele unități, cum ar fi întreprinde
rea de Aparataj Electric Auto, între
prinderea Textilă „Oltul", cooperația 
meșteșugărească și altele, care, așa 
cum relevă o analiză a comitetului 
municipal de partid, au rămas da
toare la acest capitol.Szabo Irina : Ținînd seama de tradițiile întreprinderii Textile „Oltul", „cea mai veche fabrică de bumbac din tară", comitetul de partid a pus cu insistență „pe tapet" prestigiul „mărcii fabricii". Am determinat ca în toate cele 15 organizații de bază problema calității să se afle la „ordinea zilei" în adunările generale. în discuțiile individuale cu membrii de partid, precum și cu prilejul prezentării raportului comunist 

DE PARTID ,
de activitate. în urma analizelor efectuate prin consiliul de control muncitoresc, comitetul de partid a întreprins numeroase acțiuni organizatorice. printre care as menționa schimburile de experiență pe circuitul filatură — țesătorie — finisaj — confecții, prilejuri de formulare directă a criticii și autocriticii privind calitatea și de adaptare în comun a unor măsuri. Am repartizat mai judicios membrii comitetului pe organizații de bază și am întărit controlul de partid, accentuindu-i caracterul preventiv. Fiecare situație de încălcare a normelor de calitate a fost transformată într-un „caz", intr-un prilej de analiză și dezbatere. Toate acestea au fost însoțite de examene, de teste și demonstrații privind respectarea tehnologiilor. precum și de acțiuni susținute de perfecționare si reciclare profesională.Linia ascendentă pe care o înregistrează în ultimul timp calitatea produselor, coeficientul sporit de înnoire ne arată că acesta este drumul pe care trebuie să perseverăm.Red. : O analiză a comitetului mu
nicipal de partid relevă existența 
unor posibilități insuficient puse in 
valoare privind angajarea activului 
de partid din unele unități în în
făptuirea sarcinilor economice.Eugen Molnar : Eu însumi, făcînd parte din activul comitetului municipal de partid, pun mare preț ne folosirea acestui important potențial de iniț’ativă si acțiune la întreprinderea de Prelucrare a Maselor Plastice. Această cu atît mai mult cu cit e vorba de un colectiv tînăr, care cîștigă experiență „din mers", are de rezolvat multe probleme... „de creștere". Fiind confruntați și cu unele greutăți în aprovizionarea cu materii prime. inițiativele — promovate și înfătuite de către tovarășii din activ — privind construirea unor utilaje de prelucrare a polietilenei de joasă densitate, a unor instalații de recuperare a deșeurilor etc. ne-au scos adeseori din 

impas. Totuși, nu trebuie să se înțeleagă că apelăm la sprijinul activului numai cînd dăm de greu. Aportul continuu, constant al activului de partid in toate domeniile — și l-aș menționa și pe cel al formării conștiinței partinice, revoluționare — a dezvoltat răspunderea de proprietar, producător și beneficiar a oamenilor muncii din colectivul nostru, sporind gradul de participare a tuturor la bunul mers al treburilor.Red. : Dezbaterea noastră a contu
rat cîteva direcții în care acționează 
pîrghiile muncii politico-organiza
torice, care, fără îndoială, coincid cu 
unele dintre preocupările comitetu
lui municipal de partid privind li
chidarea unor neajunsuri, perfecțio
narea stilului și a metodelor de 
muncă, in vederea dobindirii, în toa
te domeniile, a unor rezultate su
perioare.loan Sorescu : în întreaga noastră muncă pornim de la teza secretarului general al partidului, reafirmată la Plenara din aprilie a Comitetului Central și confirmată neîntrerupt de realitățile vieții, și anume aceea că perfecționarea conducerii, democratizarea activității econo- mico-sociale presupun întărirea rolului politic conducător al partidului. Acest rol se înfăptuiește practic, prin fiecare organizație de partid, prin contribuția fiecărui comunist. Tocmai de aceea. în spiritul orientărilor plenarei ne propunem să dinamizăm și să perfecționăm continuu activitatea organelor și organizațiilor de partid. Aceasta cu atît mai mult cu cit unele comitete de partid, cum sînt cele de la întreprinderea de Aparataj Electric și Motoare Electrice, întreprinderea de Nutrețuri Combinate, „Avicola" și altele, nu au un stil de muncă suficient de angajant, de implicat în rezolvarea optimă a sarcinilor economice.Continuînd o practică promovată mai ales in ultimul timp, vom adinei analizele la fața locului pe grupe de unități cu același profil, abordînd multilateral stadiul înfăptuirii programelor de organizare și modernizare și a programelor speciale privind calitatea produselor, productivitatea muncii, reducerea cheltuielilor de producție etc., adoptind cu aceste prilejuri măsuri organizatorice privind desfășurarea acțiunilor de colaborare și întrajutorare, stimulînd transmiterea experienței înaintate în munca de partid. Cu concursul larg al tovarășilor din activul de partid ne propunem să dăm 6 măi mare continuitate acțiunilor de îndrumare, sprijin și control. implicindu-ne în rezolvarea problemelor cu care se confruntă colectivele de muncă, fără a ne substitui sau a prelua atribuțiile organizațiilor de partid și ale conducerilor colective ale unităților.

Așa după cum s-a subliniat la 
Plenara C.C. al P.C.R., principiile șl prevederile Statutului, ale democrației de partid corespund pe deplin cerințelor actuale. Dezbaterea 
organizată în municipiul Sfîntu 
Gheorghe a pus in evidență necesi
tatea aplicării mai bune in viață a 
acestor principii și prevederi, a per
fecționării stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid.

Gh. ATANASIU 
C. T1MARU

• Locuitorii orașelor și comunelor din județul Olt participă in această perioadă la diferite acțiuni in domeniul fedilitar-gospodăresc, menite să schimbe încontinuu înfățișarea localităților urbane și rurale in care trăiesc și muncesc.Cu cele mai bune rezultate in această obștească și neobosită activitate, ne sene corespondentul voluntar Nicolae Bițu, inspector in cadrul consiliului popular județean, se prezintă pînă acum locuitorii și edilii municipiului Slatina, reședința județului, care de la începutul anului au efectuat, prin muncă patriotica și contribuție în muncă in cadrul Legii nr. 1/1985, un volum de lucrări in valoare de peste 43 milioane lei. Astfel, pînă la începutul lunii mai, cetățenii și gospodarii municipiului au reușit să amenajeze noi zone și spații verzi pe 42 003 mp și să planteze alți 8 940 pomi, arbori și arbuști decorativi. De asemenea, au reparat s.răzile și trotuarele pe mai mult de 23 000 metri, au amenajat unele trasee turistice, locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport.O Centenarul morții marelui nostru poet național Mihai Em'i- nescu continuă să fie marcat prin diverse manifestări omagiale. Despre unele dintre acestea, organizate în localitatea Florești, județul Gorj — unde se vor aniversa încă două evenimente : 111 ani de lavenirea poetului în Oltenia și 11 ani de la lansarea amplelor manifestări desfășurate sub genericul „Zilele Eminescu la Florești" — ne scrie și corespondentul voluntar Liviu Poenaru. Astfel, activul cultural al localității și-a stabilit un bogat program de activități ce se desfășoară încă de la 15 ianuarie a.c. și se vor încheia la 11 iunie. Sînt organizate expoziții de carie, expuneri, seri și recitaluri literare, cu concursul bibliotecilor școlare și celei comunale, precum și al cenaclului „ Mihai Eminescu". Totul va culmina cu „Zilele Eminescu la Florești", ediția a Xl-a, in perioada 5—11 iunie a.c., cînd vor avea loc o sesiune de comunicări „Eminescu la Florești", un pelerinaj pe urmele lui Eminescu la Florești și un spectacol omagial interjudețean. De o mare atenție se va bucura, de asemenea, Camera memorial! „Mihai Eminescu", inaugurată în vara anului 
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

O Serviciul mers de tren din cadrul Departamentului Căi or Fera o : Opiniile exprimate în scrisoarea adresată „Scinteii" de comitetul sindicatului de la în- treprindeiea „Spumotim" din Timișoara, referitoare la asigurarea unor legături mai bune cu trenul între acest municipiu si Pitești, au fost analizate cu toată atentia. în scopul reducerii duratei de călătorie pe ruta Timișoara-Pitești si retur, cu începere de la 28 mai a.c.. pe distanta București—Cra'ova si retur vor circula trenurile accelerate nr.. 145 si 146 ce vor . avea legături în Craiova cu (renurile nr. 15. si, respepliv, nr. 124 care circulă pe distanta București — Roșiori — Timișoara. Se menționează că orele de plecare și sosire ale trenurilor respective sînt astfel stabilite incit să asigure în bune condiții legăturile prevăzute.în finalul răspunsului se face o precizare de larg interes, care trebuie avută în vedere eventualele propuneri in legătură cu mersul trenurilor de călători este necesar să fie transmise pînă la data de 30 septembrie a anului premergător celui in care urmează să intre în vigoare un nou plan de mers, fie direct Serviciului mers de tren, fie regionalelor de căi ferate. Comunicările pot fi făcute în scris sau in cadrul consfătuirilor organizate anual. în luna septembrie. in centrele iudeten? cu beneficiarii transporturilor de că’ători ne căile ferate.O Inspectoratul comercial de stat din cadrul Consiliului Popular al Județului Suceava : Sesizarea referitoare la une’e neajunsuri in activitatea lucrătorilor de la magazinele mixte din satele Rașca și Argel. comuna Moldovița. s-a confirmat în cea mai mare parte. S-au constatat deficiente în ce privește respectarea programelor de funcționare, cazuri de servi

re preferențială a unor cumpărători, de vînzare de mărfuri în mod condiționat, de neafișare de prețuri la toate mărfurile existente în vinzare, o slabă preocupare pentru gospodărirea fondului de marfă si a unităților. Lucrătorilor gestionari vinovați li s-au aplicat sancțiunile contravenționale si disciplinare prevăzute de lege. S-au dispus, totodată si alte măsuri pentru întărirea ordinii si disciplinei in rindul lucrătorilor din toate unitățile comerciale din comună, pentru respectarea regulilor de comerț si asigurarea Unei serviri civilizate a cetățenilor.0 Oficiul de Gospodărire a Apelor Brașov : Reprezentanții oficiului, împreună cu cei ai Consiliului Popular al Comunei Tărlungeni. au analizat la fata locului scrisoarea primită din partea „Scinteii" si au stabilit de comun acord lucrările ce urmează a se executa pentru consolidarea malurilor pîrîului Zizin în localitatea cu același nume si oprirea fenomenului de eroziune. Pe baza măsurătorilor topo efectuate, s-a întocmit documentația necesară pentru lucrările de terasamente si ziduri de sprijin, lucrări ce vor fi executate prin grija consiliului popular comunal.Toate bune pînă aici. Dar Oficiului de Gospodărire a Apelor Brașov i-au trebuit mai bine de 7 luni ca să comunice redacției măsurile adoptate. S-ar putea crede că aici ori nu se cunoaște că termenul legal de soluționare a scrisorilor și de comunicare a răspunsului este de 33 de zile, ori se consideră că asemenea termen este facultativ. Și într-un caz, și în altul abaterea este Ia fel de gravă. De aceea, așteptăm și opinia comitetului executiv al consiliului popular județean.
Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN

trecut, unicat de acest fel din Oltenia.• O propunere interesantă care vizează înlăturarea unor consumuri suplimentare de carburanți și reducerea unor cheltuieli de transport face in scrisoarea sa adresată ziarului cititorul Constantin Bănită, om al muncii la întreprinderea Antrepriză Construcții-Montaj Ialomița (I.A.C.M.), cu sediul in Slobozia.Concret, iată despre ce este vorba. I.A.C.M. Ialomița are de adus din țară de la diverși furnizori, pentru îndeplinirea planului de investiții, mijloace de transport, tractoare rutiere, autobetoniere, autoremorchere etc., care circulă pe drumurile publice cu consum de motorină. Pentru alimentarea acestor utilaje, întreprinderea trebuie să asigure un mijloc de transport cu care să ducă motorină de la Slobozia pînă în localitatea unde își aie sediul uzina producătoare (Mîrșa, Brașov etc.). Aceasta înseamnă insă cheltuieli suplimentare de transport și consum în plus de carburant, care, se înțe
Cartea în satul contemporan

Gînduri frumoase 
despre rolul și rostul 
cărții în satul de azi 
ne împărtășește. în- 
tr-o recentă scrisoare, 
corespondentul volun
tar Gheorghe Alexandru. învățător la Școa
la nr. 31 din Craiova.

„Constituie un ade
văr grăitor faptul că 
în satele și comunele 
județului nostru, ca 
de altfel și din cele
lalte județe, mai toți 
țăranii cooperatori au 
în casele lor biblioteci 
cu multe volume de li
teratură politică, be
letristică. științifică și 
agrozootehnică, iar li
brăriile și punctele de 
difuzare a cărții din 
cadrul cooperativelor 
de producție, achiziții 
și desfacere a mărfu
rilor pun la dispoziția 
sătenilor cărțile dorite.

In satul de altădată, 
în anii copilăriei mele. 

cărțile de literatură nu 
ajungeau niciodată la 
noi. cei din comună, 
mici sau mari. Noi nu 
am avut prilejul săte
nilor de azi de a se 
intilni cu scriitori și 
editori, cu oameni de 
știință, care să ne vor
bească despre preocu
pările lor. despre bine
facerile literaturii, ale 
culturii in genere.

Nu de mult, in loca
litățile rurale mari ale 
județului Dolj — Po
iana Mare. Dăbuleni, 
Plenița, Galicea Mare, 
Giubega, Valea Stan
dului. Car'aula, Virton 
și altele — au avut loc 
întîlniri cu scriitori ol
teni, au fost organiza
te seri literare, șe
zători, dezbateri, me
dalioane literare, au 
fost prezentate recen
zii. lansări de cărți 
cașe au ieșit de curind 
de sub tipar, simpozi

lege, grevează costurile de producție. „Asemenea situație păgubitoare, opinează autorul scrisorii, ar putea fi evitată dacă «stațiile PECO din localitățile respective ar accepta ca mijloacele de transport nou procurate să fie alimentate cu motorină în tranzit pe baza bonurilor in cantități fixe. In prezent, stațiile PECO refuză să alimenteze cu motorină pe baza bonurilor in cantități fixe pe motiv că acestea sînt eliberate in cadrul cotei aferente fiecărui județ, în cazul de față județului Ialomița. Problema ar putea fi soluționată prin reglarea periodică, trimestrial, de pildă, de către Centrala PECO a cotelor intre județe pe baza bonurilor respective. Modalități concrete de decontare se pot găsi dacă factorii competenți vor analiza cu grijă și solicitudine propunerea noastră. Astfel, am avea de ciștigat nu numai noi, susține semnatarul scrisorii, ci și economia națională, deoarece in situația întreprinderii noastre sint și altele, atit din județul Ialomița, cit și din celelalte județe".
oane și mese rotunde 
pe tema cărții tipări
te de toate genurile. 
Cu această ocazie au 
fost organizate expo
ziții de carte, unde la 
loc de cinste s-au si
tuat lucrările secreta
rului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Asemenea emoționan
te și instructive ma
nifestări culturale pun 
încă o dată în relief 
setea„de cunoaștere a 
locuitorilor din mediul 
rural, a milioanelor 
de oameni care mun
cesc pe ogoarele petre
lor de piine ale țării. 
Ele demonstrează, tot
odată. adevărul că. în 
epoca de mari împli
niri pe care cu mîndrie 
o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", 
cartea a intrat defini
tiv în viața satului, 
fiind necesară ca pli
nea de toate zilele".

I se spunea. înainte vreme, „Satul de sub vișini" — o palmă de uscat, înconjurată aproape din toate părțile de apă, legănind. ca o tulburătoare ambarcațiune, oameni și vișini roditori. Aici și acolo, pe unde se putea supraviețui, așezarea de astăzi a fost, în urmă cu sute de ani, un sat migrator, o localitate itinerantă. Cind oamenii s-au fixat în actuala vatră, spaima năvălirilor se risipise. Palma aceea de uscat, înconjurată din toate părțile de apă. s-a scufundat în memoria tuturor ; trebuie să scormonești, să iscodești mult pină s-o scoți la suprafață, ca pe relicva unui tulburat trecut. Comuna bogată de astăzi are de toate ; vișinii sint parcă mai rări.A fost, într-adevăr, o perioadă în care cei din Vișani se socoteau o haltă in cimpul Bărăganului, pe lingă care acceleratul istoriei trecea în goană, fără să opreașca. Oamenii își țesuseră, cu migală, un timp al lor, in care evenimentele — nașterea, căsătoria, moartea, — băteau cu sunet grav, de orologiu. Dar peste toate și mai puternică decit toate se năpustea viața, ca o viitură. Statornicele bălți de prin preajmă, arșița verilor, suflul puternic al vintului de iarnă mai sint. Existența oamenilor s-a schimbat insă ; gindurile lor sint altele. Altfel se măsoară timpul astăzi în comuna Vișani, județul Brăila. Oamenii au oprit acceleratul istoriei și in comuna lor.SA DAI VIAȚA E MULT, S-O OCROTEȘTI E TOTUL. Soții Ștefana și Ștefan Bucățică au patru copii, patru băieți. Sînt amindoi membri cooperatori la ferma de legume a cooperativei agricole de producție. Intr-un an, împreună, ciștigă bani frumoși ; la aceștia se mai adaugă și alocația de stat pentru copii, ajutorul lunar de 600 de lei (primit prin consiliul popular pentru familiile cu mai mult de trei copii). Medicamentele pentru cei mici sint gratuite. ' consultația medicală, spitalizarea — așișderea, atunci cînd e cazul, dar — spune femeia — copiii n-au „beneficiat" niciodată de ele : „Nu le-a trăbuit — precizează dinsa — pentru că nu i-am avut bolnavi pe nici unul". Pe lotul în folosință lucrează toți șase (și cel mic. de patru ani. își găsește ceva de lucru). „Mai mult incurcă lumea — zice bărba

tul — da’ las’ s-o încurce că numai așa învață— Sinteți fericiți ? — îi întreb cu lipsa de prejudecăți a ziaristului.Se privesc toți șase : cei mai mici poate nici n-au înțeles întrebarea.— Om fi... — răspunde bărbatul, după un răgaz de gîndire.Nu și-au pus întrebarea. Viața nu e ca în cărți — discursivă ; astfel de întrebări nu-și au, de fapt, rostul. „Om fi" — cine stă de bilanțuri ? Cine știe ce-i fericirea, cind cei care, poate, o trăiesc nu

COPIII
fiecărei familii

VIITORUL
întregii țări

au răgazul s-o numească, s-o contabilizeze. în casa lor, in timpul pregătirilor pentru cină, cînd toți șase forfotesc primprejur, un ochi de oaspete nepoftit ar putea înregistra fericirea filfîind pe deasupra capetelor tuturor, inveșmintată in verdele crud al înserării de primăvară, în vîntul care umflă perdeaua bucătăriei, răsfoind manualele de școală, rinduite pe stelajul de lingă fereastră.— Să dai viață e mult — îmi mărturisește femeia, aproape în șoaptă, după ce copiii s-au culcat. S-o ocrotești, s-o crești, s-o grijești e totul. E de lucru, cum e de lucru și cu pămîntul — culegi ce ai semănat, ce ai îngrijit să răsară și să crească.COPIII SÎNT APA NOASTRĂ VIE. „Vă mai aduceți aminte basmul românesc cu tinerețea fără bătrînețe ?“ — vrea să știe Coca Marinescu. Purtăm discuția în sediul Cooperativei Agricole de Producție Vișani, printre tabele, grafice. registre cu calcule, unde interlocutoarea noastră e economistă.

— 11 țin minte — răspund cu oarecare surprindere.— Acolo, feciorul de împărat căuta apa vie. Toți căutăm apa vie. Unii o caută cine știe pe unde, alții o caută aproape, in ei înșiși, în străfundurile lor, și o găsesc. După ce am născut a patra fetiță, am înțeles că apa noastră vie sînt copiii. Ei sint tinerețea noastră fără bătrînețe. Dacă te uiți în oglindă, constați că ai îmbătrînit ; in ochii copiilor dacă te uiți, nu împlinești niciodată treizeci de ani. Ei îți păstrează imaginea aceea pe care au văzut-o cind i-ai a- dus pe lume, chipul veșnic tînăr.— Cîți ani aveți ?— Treizeci și trei.— Mulți înainte. Sînteți o tînără și frumoasă mamă cu patru fete.— La noi în Vișani se naște aproape in fiecare zi un copil. Prin ei se a- sigură tinerețea fără bă- tnnețe a acestei așezări.— Cu ce se deosebesc copiii dumneavoastră de cei născuți și crescuți la oraș ?— Cu nimic, replică fără să ezite Coca Marinescu. Cea mică e la grădiniță, celelalte trei s nt la școală. Nu se deplasează cu tramvaiul, n-avem... tramvai in comună. Dar condițiile de viață, de studiu, posibilitățile de petrecere a timpului liber sînt foarte apropiate de cele de la oraș. Deși ne aflăm la 15 kilometri de Făurei, ajungem rar pe-acolo. Avem tot ce ne trebuie in comună, de ce să mai batem drumurile prin alte părți ? O să devenim și noi, în viitor, un orășel.— Cum vă închipuiți acel orășel viitor ?— Dacă priviți copiii, e ca și cum ai privi macheta viitorului oraș. Aveți — cum să vă explic — însuși viitorul in față, apropiat privirilor noastre. Copiii sint „lunetele" care ne apropie viitorul.Cu această metaforă a economistei de la Cooperativa Agricolă de Producție din Vișani ar putea să se încheie orice pledoarie pentru viață. Sau, dimpotrivă, abia cu aceasta ar putea să înceapă.Viitorul — ne-au asigurat mamele din Vișani cu care am stat de vorbă — e așa cum îl clădești. Copiii ne apropie secolul XXI, il aduc în prezent.
Lelia MUNTEANU

(Urmare din pag. I)țat două clase de liceu, iar din cîte știu in anul viitor vom avea aici și liceu. Eu muncesc de cițiva ani buni la „Avicola". Este o muncă frumoasă, cu spor. Știm pentru ce trăim, pentru ce muncim. Ni s-a transformat cu totul viața.Acum, la Mihăilesti își desfășoară activitatea 12 medici și tot atîtea cadre medicale medii. 78 de profesori și învățători for- mind, educînd 1 300 de elevi ; mai lucrează aici un mare număr de specialiști în domeniul agriculturii. Mulți dintre acești intelectuali sînt fii ai satului. Dintre ei l-am cunoscut pe profesorul de matematică Ștefan Sotir, directorul școlii generale.— Urbanizarea, care a pătruns și pe meleagurile mele natale, este semnul autentic al civilizației si progresului — ne spune dînsul. In anul 1990 vom avea un liceu agroindustrial, ceea ce înseamnă, pentru toți copiii noștri, cale deschisă spre învățătură mai înaltă, spre civilizație. Chiar in acest an

fil zootehnic. Toți absolvenții au fost încadrați la „Avicola", unitate care a schimbat destinul multor familii.Confirmarea multora din spusele profesorului ne-o face și maistrul Gheorghe Zamfir, de la întreprinderea „Borangicul". El este președintele asociației de

alt oraș din țară. In cițiva ani, vom uita cu toții că ne-am despărțit de sat, optînd pentru ceea ce numim în mod curent confort. civilizație și bunăstare. Pentru toate acestea nutrim sentimente de profundă recunoștință, de dragoste nețărmurită față de ctitorul României noi, to-

a ridica pe trepte calitative noi activitatea în domeniul creșterii producțiilor de carne și de ouă. Alt director, ing. Gheorghe Nițu, de la I.A.S.. cu pa- siunea-i cunoscută pentru cultura porumbului, ne amintește că oamenii întreprinderii Agricole de Stat au deprins bine meș-
SIMETRII CONSTRUCTIVE 

LA MIHĂILESTI

a ieșit prima promoție de absolvenți ai celor două clase profesionale cu pro

locatari la blocul 11, unde locuiește... Blocul 11... Iată o altă denumire nouă, specifică orașului. Maistrul Zamfir ne vorbește despre fata sa mai mare. Angelica. Ea a terminat liceul și lucrează acum în aceeași unitate cu el pentru a pătrunde bine tainele țesutului cu borangic. Cea mai mică este elevă bună în clasa a VIII-a. „I ocuim intr-un apartament de trei camere — ne spune interlocutorul — confortabil, civilizat... Nu este nici o diferență între condițiile noastre de muncă și dr viată de aici, din Mihăi- leștiul nostru, și oricare

varășul Nicolae Ceaușescu, prezent tot timpul în mijlocul nostru, un timp al amplelor și profundelor transformări socialiste și comuniste".Desigur, în oricare colț al noului oraș ai sta de vorbă cu oamenii, mulțumiți de condițiile lor noi de viață, nu poți să te desprinzi de realitatea că, la Mihăilesti, cea mai mare parte a locuitorilor sînt strîns legați de agricultură. O agricultură modernă, de tip intensiv, științifică. Directorul întreprinderii „A- vicoia", dr. Petră Trifan, ne vorbește despre preocupările întregului colectiv de

teșugul obținerii de recolte mari. Producțiile de porumb, de soia, griu și floarea-soarelui au situat unitatea la cotele marilor cerințe ale noii revoluții agrare. ,— Noi acum ne putem numi orășeni, după noul statut al localității noastre, dar nu uităm în nici un moment că, prin menirea noastră, răminem tot țărani, ne spune președinta cooperativei agricole, Eca- terina Vasile. Eu, de pildă, m-am mutat într-un apartament la bloc, împreună cu mulți cooperatori. dar în imediata vecinătate a blocului avem

la disnoziție terenurile cooperativei, unde trebuie să facem piinea fără de care nu putem trăi.în tînărul oraș Mihăilesti s-au mutat în case noi aproape 500 de familii. Case frumoase, în care, pentru că așa cere confortul de la oraș, nu mai aveau loc „troacele vechi"; ele au fost mobilate, după gust, cu mobilă nouă, modernă. „Pentru a face față cererii mereu crescinde de mobilă, un magazin de specialitate se impune" — gindesc cei din Mihăilești. Anul trecut s-a vindut mobilă în valoare de 3,5 milioane lei, iar în răstimpul trecut din acest an vinzările se apropie de un milion. Semnificativ lucru. Este exact ceea ce numim curent civilizație și bunăstare ; civilizație și bunăstare — scopul și crezul pe care partidul nostru comunist le-a implantat in inimile oamenilor. Este idealul pentru care secretarul general al partidului, tovar’ ul N:colae Ceaușescu, a militat și militează perseverent, cu gîndul fierbinte la fericirea și bunăstarea întregului popor.
Pelre CRISTEA
Ion GAGH11 
corespondentul „Scinteii"
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PREGĂTIREA UTILAJELOR PENTRU SECERIȘ 
- GRABNIC ÎNCHEIATĂ!

DÎMBOVIȚA

Reparațiile s au terminat, dar mai sint 
de soluționat unele probleme

IALOMIȚA•>

Calitatea este esențială pentru buna 
funcționare a mașinilorLa sfirșitul săptămînii trecute, mai devreme decît în oricare alt an, repararea utilajelor ce vor fi folosite la recoltarea cerealelor păioase în județul Dîmbovița a fost încheiată. Activitatea a fost organizată in așa fel incit aceste lucrări să se execute intr-un timp scurt, dar. mai cu seamă, așa cum a ținut să precizeze ing. Marin Ungureanu, directorul Trustului județean al S.M.A., să se realizeze la un nivel calitativ ridicat. Cum s-a procedat concret ? Mai întii au fost instruiți temeinic toți cei care au participat la reparații, adică muncitorii din ateliere și mecanizatorii care vor lucra pe combine. Aceștia din urmă au luat parte și la recepția utilajelor. în fiecare atelier au fost organizate 12 posturi de lucru, specializate în repararea principalelor componente ale combinei, fiecare post fiind dotat, pe lingă sculele, dispozitivele și verificatoarele necesare, cu stand de probă. Motoarele combinelor au fost mai întii testate, iar cele care nu au corespuns din punct de vedere tehnic s.-au reparat la centrul Tirgoviște, care dispune de o dotare bună și unde se aplică tehnologii moderne.O atenție specială s-a acordat etan- Sării corespunzătoare a combinelor prin aducerea tuturor subansamble- lor la dimensiunile inițiale, pentru a se preveni pierderile de recoltă. De remarcat faptul că toate punctele combinei pe unde s-ar fi putut produce pierderi de boabe au fost verificate cu cea mai mare atenție, iar acolo unde a fost cazul. s-a intervenit pînă cind în urma’ probei cu boabe s-a dovedit că utilajele funcționează la parametrii stabiliți.Piesele de schimb au fost asigurate îndeosebi prin recuperarea și recondiționarea celor uzate, preocupările in această privință fiind mult

Condiții asemănătoare, producții mult diferiteSituate de o parte și de cealaltă a Șiretului, cooperativele agricole de producție din comunele Nicolae Bălcescu și Tamași, aparținînd Consiliului Agroindustrial Răcăciuni, județul Bacău, sint vecine și au practic condiții asemănătoare pentru creșterea animalelor: o încărcătură de animale aproximativ egală, suprafețe amenajate pentru irigat, pășuni suficiente și. construcții zootehnice din cele mai bune. Rezultatele obținute diferă însă foarte mult. Și aceasta pentru că, in vreme ce cooperatorii din comuna Nicolae Bălcescu obțin an de an producții și beneficii tot mai mari din acest sector, cei din Tamași înregistrează pierderi. Cum se explică acest lucru ?O incursiune prin fermele zootehnice ale acestor două unități oferă oricui posibilitatea de a se convinge că, deși sint vecine, cooperativele respective sint totuși departe. La Nicolae Bălcescu, de pildă. unitate care crește peste 2 200 de bovine, din care 1 100 vaci și ju- ninci, toate cele trei ferme arată ca niște farmacii : grajduri moderne, curat întreținute, cu vaci și juninci ■din rasa Brună locală, grase și frumoase. cu viței sănătoși, bine hrăniți. In anul trecut, producția de lapte realizată in medie, pe o vacă furajată, a fost de 3 609 litri, iar in primul trimestru al acestui an— de 830 litri. Zilnic, din cele două ferme de vaci pleacă spre întreprinderea de profil din Bacău cîte 8 000—10 000 litri de lapte. Ca urmare a acestor producții, cooperativa a realizat, în 1988, din sectorul zootehnic, un beneficiu de a- proape trei milioane lei. Oamenii de aici s-au angajat ca in acest an să obțină cel puțin 4 600 litri de lapte de la fiecare vacă furajată. Care este secretul acestor succese ? — l-am întrebat pe inginerul Nicolae Leuștean, președintele unității. „Hrana și omul sint, după părerea mea, factorii care determină rezultatele din zootehnie— ne spune interlocutorul. Pină nu am dat importanța cuvenită acestora, am avut și noi destule pierderi".De la factorii de răspundere din unitate am aflat că, pe lingă produsele secundare provenite din cultura griului, orzului și porumbului, o suprafață de 200 de hectare este destinată culturilor furajere : trifollene, râdăcinoase și porumb pentru siloz. Terenul repartizat pentru aceste culturi este din cel mai bun, irigat și situat in apropierea fermelor. Anual se obțin producții de 12—14 tone de lin și 100 tone râdăcinoase la hectar. Chiar și la ora actuală, in furajeria unității se mai află unele cantități de fin și coceni. Pentru a asigura masa-verde pe timp de vară, lingă fermele de vaci a fost înființată o pajiște cultivată, bine fertilizată și parcelată. Cit privește oamenii, toți lucrează in ferme de 10—15 ani și sint aleși dintre cei mai buni crescători de animale din comună. O atenție deosebită se acordă aici creșterii tine-
SIBIU : O nouă tehnologieIn cea mai nouă și modernă unitate de pe platforma industrială de est a municipiului Sibiu — Fabrica de Elemente de Structură pentru Centrale Industriale Electrice — a fost definitivat un nou procedeu tehnologic de nitrurare activată. Realizat pe baza studiilor efectuate de Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Sectoare Calde Meta

intensificate, astfel că in afară de cele pe care le utilizează in activitatea proprie stațiunile de mecanizare din județ pun în valoare circa 550 de asemenea repere, livrîndu-le întreprinderii „Semănătoarea". în ceea ce privește recepția, aceasta s-a efectuat mai întîi la fiecare suban- samblu în parte, pe standuri, iar cea finală — după montaj și testele prevăzute.Sint de reținut și unele acțiuni care ies din sfera activității de reparații, dar care sint de natură să ducă la buna desfășurare a secerișului. Bunăoară, la inițiativa trustului județean S.M.A. combinele C-14 au fost dotate cu buncăre speciale pentru colectarea produselor de la curățirea a doua — spărturi de boabe de cereale și semințe de buruieni — care înlocuiesc sacii prevăzuți prin construcția mașinii, mai puțin rezistenți. în altă ordine de idei, în vederea execuției operative a reparațiilor pe timpul campaniei, pe remorci scoase din uz s-au amenajat ateliere mobile dotate cu strung, mașină de găurit, polizor, a căror funcționare va fi asigurată în cimp de un tractor de mică putere.Se impune însă ca în perioada care a mai rămas pînă la intrarea în lanuri să se soluționeze și o serie de probleme de care depinde încheierea în perioada optimă a recoltării și semănatului. De exemplu, sfoara și simtă necesare la balotarea paielor au fost asigurate pină la ora actuală in proporție de numai 50 la sută. Sint, de asemenea, de stringentă necesitate 1 000 anvelope și camere pentru remorcile care vor fi utilizate la transportul recoltei, ure- cum și curele de transmisie de rezervă.
Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scînteii"

retului bovin. în anul trecut, natalitatea la vaci a fost de 90 la sută, față de 85 la sută, cît prevedea plănui.’ Tot tineretul se află concentrat într-o fermă specializată, de care răspunde în permanentă vicepreședintele cooperativei agricole, un om priceput și cu dragoste de animale. „După cum este vițelul, așa va fi mai tîrziu vaca și producția de lapte" — obișnuiește el să spună. Modul științific de creștere a acestuia face ca sporul zilnic 
BACĂU: Față în față, sectoarele zootehnice 

din două cooperative agricole

în greutate să fie de cel puțin 500— 600 grame".Cu totul altfel stau lucrurile Ia Tamași. Deși sint adăpostite în grajduri noi, prevăzute cu adăpători și sisteme moderne de evacuare a dejecțiilor, cele 1 280 de bovine, din care aproape 500 de vaci și juninci, se află într-o stare de întreținere necorespunzătoare. Producțiile de lapte sint pe măsură ; in anul trecut s-a obținut doar cu ceva mai mult de o treime față de cît s-a realizat la vecinii lor din comuna Nicolae'Bălcescu, iar în primul trimestru s-au obținut, în medie, pe o vacă, doar cîte 212 litri de lapte, față de 326 litri cît prevedea planul. Și totul pornește de la lipsa de furaje. în ieslele animalelor, ca . și în furajeria fertilei am văzut, la data raidului, doar paie de grîu. Finul și silozul s-au terminat de mult. L-am întrebat pe șeful fermei. Nicolae Chiorcea, cum se împacă cu această situație : „Am fost adesea pe la ve„ cinii noștri din comuna Nicolae Bălcescu, și nu numai la ei, unde am văzut cum muncesc. Am putea avea și noi un sector zootehnic bun, cu producții mari, dar pentru aceasta ne-ar trebui în primul rînd furaje și oameni cu care să îngrijim animalele. Numai cu paie nu se pot obține producții mari, așa cum dorim noi". Președintele unității, Pavel Hodea, părea totuși mulțumit că a reușit in această primăvară să procure cite o mașină de fin tocmai de la Palanca sau Itești. Cauza principală a acestei anomalii o constituie lipsa de preocupare a conducerii unității și in primul rind a specialiștilor pentru asigurarea cantităților de furaje necesare. De cîțiva ani buni, furajul cel mai de preț, adică finul de lucernă, nu s-a asigurat în cantități corespunzătoare. Asta pentru că pină acum au fost cultivate cu lucernă doar 30 de hectare, din cele a- proape 100 hectare destinate bazei furajere. Dar nu numai faptul că o parte din lucernă s-a consumat sub formă de masă-verde a condus la deficitul de fin din iarnă, ci în primul rind producțiile slabe ob- 
lurgice din București, noul procedeu se aplică oțelurilor inoxidabile și contribuie la îmbunătățirea stratului superficial al reperelor, asi- gurîndu-le o duritate și o rezistență sporite. In vederea materializării procedeului, în unitate vor fi puse în funcțiune patru cuptoare de tratament termic, realizate prin autodotare, prin care se renunță la import. (Ion Onuc Nemeș).

Am urmărit in mai multe unități S.M.A. din județul Ialomița modul in care sint pregătite combinele, presele de balotat, mijloacele de transport și celelalte mașini agricole participante la campania de vară. Documentarea noastră a coincis cu perioada în care s-au efectuat supra- recepțiile la combine și prese de balotat realizate de către reprezentanți ai Direcției generale a mecanizării din Ministerul Agriculturii. Ținind cont de exigența și profesionalitatea dovedite de aceștia, se poate aprecia că toate combinele și presele de balotat paie care au primit calificativul „bine" vor funcționa cu randament ridicat.La 15 mai, din cele 988 combine pentru cereale păioase existente in stațiunile pentru mecanizarea a- griculturii din județul Ialomița au fost recepționate, după verificarea, controlul și testarea în condiții de lucru, 922, etanșeitatea fiecărei combine fiind probată cu boabe. în prezent sint în diferite stadii de reparații și remedieri 66 de combine pentru care s-au luat toate măsurile să fie bune pentru intrarea în brazdă cel tîrziu la sfirșitul acestei săo- tămini. Tovarășul Constantin Tănase, inginer-șef în cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Ialomița. ne spunea că, spre deosebire de ălți ani, reparațiile s-au făcut la cote superioare de calitate, la acest lucru spunîndu-și cuvintul pregătirea profesională a mecanicilor și specialiștilor de atelier, a combinerilor, care știu cum trebuie să fie mai bine pregătite combinele, la care ansamble sau subansamble să fie mai atenți, în funcție de eforturile la care vor fi supuse. Practic, dacă ar fi existat site pentru combinele C—14, pompe de injecție pentru mo- 

ținute. pentru că lucerna a fost Semănată într-un teren necorespunzător, nefertilizată și neirigată. Dacă adăugăm la aceasta și faptul că furajele însilozate n-au fost pregătite și păstrate în bune condiții iar cocenii au rămas pe cimp neadunați în urma combinelor, avem tabloul complet al cauzelor care au dus la lipsa de furaje la Tamași. Datorită acestei situații, nici tineretul de prăsilă nu se bucură de o soartă 

mai bună. Chiar de la fătare vițeii sint subponderali, vițele de 12—18 luni sint mici, nedezvoltate, iar unele exemplare, deși au ajuns la o vîrstă înaintată, n-au avut niciodată viței. Trebuie făcută și precizarea că starea lor de întreținere lasă de dorit, ca să nu mai vorbim de neajunsurile mari existente în asigurarea asistenței sanitar-veterinare. Altfel cum s-ar explica natalitatea la vaci mult sub media județului. Din discuțiile purtate cu factorii de răspundere de la nivelul județului am reținut că, pe lingă lipsa de furaje, o cauză a acestei stări de lucruri în zootehnia din Tamași o constituie și lipsa unor oameni pricepuți în creșterea animalelor. în ultimii doi ani s-au perindat pe aici cinci șefi de fermă, fiecare cu ideile și nepriceperea lui ; Îngrijitorii sînt recrutați la întim- plare, mulți dintre ei tineri, fără experiență.Ce trebuie întreprins pentru redresarea acestui sector al cooperativei
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■Bl

RĂSPUNDERE FERMĂ ÎN EXERCITAREA AUTOGESTIUNII Șl AUTOFINANȚĂRII
cuprinse în prețurile de producție, ; nu vizează o latură pur tehnică, ci una de semnificație pe planul potențării valențelor stimulative ale mecanismului economico-financiar. în noile condiții, interesul întreprin- derilor pentru încadrarea în costuri- ; le de producție planificate este mult ■

(Urmare din pag. I)pentru construcția întreprinderii. în exclusivitate pe seama creșterii productivității muncii, a promovării susținute a progresului tehnic, producția fizică a crescut cu 50 ia sută pe aceleași spații construite. Aceeași însemnătate a fost acordată și cheltuielilor materiale, care au fost reduse cu 216 lei la 1 000 lei produc- ție-marfă, sub aspectul costurilor în- registrîndu-se unul din cele mai bune rezultate între întreprinderile de profil. De relevat este și faptul că, în perioada amintită, circa 40 la sută din producție a făcut obiectul exportului direct sau indirect. în mod reflex, și cîștigurile oamenilor sînt legate de rezultatele întreprinderii, astfel că veniturile pentru munca în acord global depășesc retribuția tarifară, beneficiindu-se și de alte drepturi pe care le pune la dispoziție actualul mecanism econo- mico-financiar, cum sint primele pentru export sau participarea la beneficii — care an de an sînt tot mai substanțiale.Panaite Podariu, director comercial al întreprinderii „Tehnoton" din Iași : Fără a repeta multe din cele spuse de tovarășul Sandu, aș releva însă saltul cu totul spectaculos realizat de întreprinderea noastră în ultimii ani, salt care poate fi pus în bună măsură pe seama aplicării judicioase, neabătute a actualului mecanism al autogestiunii și autofinanțării, îndeosebi a noilor reglementări privind contractarea și li- 

toare, pinioane pentru grupurile conice de descărcare la C-14 și curele pentru variator de tracțiune și variator tobă, și aceste 66 combine ar fi fost gata pentru a intra în lan.O atenție sporită a fost acordată pregătirii utilajelor necesare eliberării de paie a terenurilor pentru înșămînțarea culturilor duble. Din cele 497 prese de balotat existente in unități au fost recepționate 475 și — ceea ce este demn de remarcat — ele au fost încercate la stringe- rea finului de lucernă, unde au funcționat ireproșabil, celelalte urmînd să fie puse in funcțiune imediat ce se vor primi piesele de schimb necesare. Tovarășul Vasile Barbu, directorul S.M.A. Țăndărei, ne spune : „Cele 930 de hectare de orz noi Ie vom putea recolta în două zile și jumătate bune de lucru. Sîntem pregătiți ca în 24 de ore suprafețele de pe care se stringe orzul să fie eliberate, arate și semănate cu culturi duble. Ținind cont că la sfirșitul lunii mai sau in primele zile ale lui iunie vom însămînța culturile duble, acestea vor avea aproape 4 luni și jumătate bune pentru vegetație, asigu- rindu-se, în acest fel, o bună recoltă".Este locul să semnalăm și unele probleme cu care se confruntă în momentul de față unitățile agricole. Acestea nu și-au procurat pînă la a- ceastă oră . cantitățile de sîrmă și sfoară necesare pentru balotarea paielor de orz și grîu. Se mai semnalează lipsa întinzătoarelor și suporturilor de discuri interioare de la va- riatorul de tracțiune, axelor de la căișorii pentru combinele C-14 și, mai ales, seturile de curele.
Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scînteii"

agricole din Tamași ? înainte de toate. se impun acțiuni ferme pentru întărirea ordinii și disciplinei,, pentru respectarea programului de grajd de către toți cei care lucrează în zootehnie. Apoi, asigurarea unor furaje de calitate și în cantități suficiente. In acest sens, inginerul-șef Vasile Bigiu ar trebui să înțeleagă că zootehnia nu este numai a șefului de fermă și că el, ca prim specialist al unității, este primul răspunzător de asigurarea furajelor. Și aceasta în- trucît pînă acum n-a dat dovadă că se ocupă de acest sector, care anul trecut a adus unității o pierdere destul de mare. O altă problemă care se cere rezolvată de urgență atît de organele locale, cit și de cele județene de specialitate se referă la măsurile zooveterinare care se impun a fi respectate. Medicul veterinar de circumscripție, Alexandru Vide- nie, deși se află de multă vreme în comună, nu se ocupă cu răspundere., de organizarea procesului de reproducție și de asigurarea stării de sănătate a animalelor. în același timp, trebuie spus că, după starea fiziologică precară în care se află animalele, se vede cu ochii liberi că nici specialiștii de la nivelul județului și nici cei din comună nu și-au făcut datoria. Situația din sectorul zootehnic de la Tamași impune de urgență o analiză temeinică și responsabilă de către comitetul comunal de partid și consiliul popular comunal, precum și luarea unor măsuri energice care să conducă la redresarea acestuia și la rentabilizarea întregii activități. Posibilități sînt, ele trebuie doar folosite de către toți factorii cu răspunderi in acest domeniu, atît de la nivelul comunei, cit și de la nivelul județului.
Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

vrarea produselor, a legii privind stimularea suplimentară a exportului, a introducerii unor normative de stoc și financiare foarte stricte. Astfel, în comparație cu 1985, in anul 1988, în timp ce producția fizică și productivitatea muncii au crescut cu circa 23 la sută, cheltuielile totale și materiale s-au diminuat cu circa 6,5 la sută, iar viteza de rotație a mijloacelor circulante a sporit substanțial, în condițiile reducerii cu peste 50 la sută a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate etc. Avem un export de peste trei ori mai ridicat, iar beneficiul este de aproape două ori mai mare. Toate acestea în condițiile realizării neabătute a indicatorilor cantitativi și calitativi ai planului. Desigur, rezultatele puteau fi și pot fi în continuare și mai bune, la aceasta urmînd să contribuie și perfecționarea pe mai departe a aplicării mecanismului economic.Adrian Bartic, contabil-șef la întreprinderea de Tricotaje „Moldova" din Iași : Deși sînt economist, trebuie totuși să recunosc că meritul principal pentru progresul înregistrat în rezultatele economico-finan- ciare ale întreprinderii revine în principal cadrelor tehnice, care au acționat în consens cu cerințele mecanismului economico-financiar. Astfel, la noi s-a generalizat folosirea analizei valorii in faza de proiectare a produselor noi sau de repro- iectare a celor existente, ca metodă de optimizare a raportului dintre costurile de producție și valoarea de întrebuințare. In acest fel se ajunge

Imagine dintr-una din secțiile întreprinderii „Electrocontact" din Botoșani Foto : Sandu Cristian
Timpul promisiunilor a trecut; 
e vremea măsurilor energiceExistă suficiente (și. justificate) motive de îngrijorare pe șantierul Centralei Electrice și de Termofica- re pe Lignit aflate în construcție in partea de sud a municipiului Timișoara. îngrijorare exprimată fără echivoc atit de beneficiar, cit și de constructori.înainte de a intra în amănunte, să facem o precizare. Așa cum îl arată și numele, obiectivul de investiții in discuție este alcătuit din două părți, fiecare cu o funcționalitate distinctă : este vorba, mai întîi, de o capacitate destinată producerii energiei termice, iar apoi de o alta pentru furnizarea energici e- lectrice. Prima are in componența sa două cazane de abur de 110 Gcal pe oră, precum și trei cazane de abur de 110 tone pe oră. Stadiul lor de realizare nu ridică probleme deosebite. Primul cazan de abur a fost terminat și in prezent funcționează; cel de-al doilea este realizat în proporție de 85 la sută și urmează să fie predat la sfirșitul lunii viitoare. Cît privește celelalte trei cazane de abur, acestea se află în curs de execuție și, cu un minim efort organizatoric și mai multă concentrare din partea constructorilor, vor putea fi finalizate, de asemenea, la timp.Cu totul altfel stau însă lucrurile în ceea ce privește capacitatea e- nergetică propriu-zisă, alcătuită din două grupuri a cîte 120/150 MW fiecare. Situația lor încă neclară constituie, de fapt, motivul îngrijorării la care ne-am referit. Lucrările de construcții au fost incepute de mult și au fost create de acum suficiente fronturi de montaj, ceea ce ar favoriza o evoluție în ritmuri rapide a lucrărilor. Din păcate, acestea sînt ținute realmente în loc de lipsa unor importante echipamente tehnologice. Nu este vorba numai de simple restanțe în livrări, ci, în primul rînd, de o cauză mult mai profundă, legată de modul în care sint soluționate problemele acestei investiții de către Ministerul Energiei Electrice sau de diverși furnizori.După cum este știut, din punct de vedere tehnologic, „inima" unei termocentrale este formată din trei mari utilaje de bază : turbina, generatorul și cazanul. Numai in măsura in care acestea sint asigurate se poate vorbi de realizarea unui o- biectiv de asemenea natură și de racordarea lui la circuitul energetic. Mai mult decît atit, între livrarea lor și livrarea altor echipamente și subansamble este necesară stabilirea unei perfecte corelări, deoarece lucrările de construcții și montaj sînt strins inlănțuite și condiționate strict unele de altele. In concluzie, există o succesiune tehnologică a desfășurării lucrărilor extrem de precisă, în care executarea diferitelor părți de construcție se întrepătrunde organic cu montajul utilajelor, al confecțiilor metalice și sub- ansamblelor.

Ia obținerea unui efect economic maxim, adică la creșterea rentabilității fiecărui produs prin dimensionarea corectă a costurilor de fabricație. O altă cale de ridicare a rentabilității — folosită de această dată in tot mai mare măsură de executanți — este ridicarea ponderii producției de calitate superioară. Practic, întreg personalul muncitor din întreprinderea noastră știe că pentru produse din clasa „extra" se poate încasa un preț cu 10 la sută mai mare, față de cele din clasa I ; iar în cazul in care se realizează produse de clasa a Il-a sau a IlI-a, prețul este cu 10 și, respectiv, 20 la sută mai redus, deci munca depusă se valorifică mai puțin bine. Și, în fine, ca un corolar al activității bune a întreprinderii pe plan eco- nomic-financiar, în totalul surselor de acoperire a normativului, creditul a scăzut de la 30 la sută Ia 18 Ia sută și, totodată, s-au putut constitui toate categoriile de fonduri prevăzute de lege. Numai în anul 1988, de pildă, fondurile proprii au crescut cu 9 milioane lei.Lucian Eugen Frunză, director comercial al Combinatului de Fibre Sintetice Iași : Deși avem o unitate mare, puternică, în care se produce un volum important de fire și fibre sintetice, din păcate nu pot înfățișa asemenea rezultate pozitive ca antevorbitorii, pentru că nu ne îndeplinim integral planul și, de aceea, avem o situație economico-financia- ră necorespunzătoare față de cerințe și posibilități. Desigur, sînt și cauze

— Dacă în privința obținerii tur-j binei și generatorului nu se întrevăd cine știe ce dificultăți, in schimb soarta cazanului este pusă sub un mare semn de întrebare, ne-a pus in temă inginerul Dorin Coclici, șeful biroului de investiții din unitatea beneficiară, întreprinderea Electro- centrale Timișoara. Situație datorată faptului ca in cazul obiectivului nostru a fost prevăzută construirea unui cazan de 510 tone abur pe oră, neomologat încă.Altfel spus, cazanul este supus regimului prototipurilor și, în consecință, beneficiarul nu deține în momentul de față prea multe informații despre el. Nu a primit nici documentația tehnico-economică aferentă, nici vreun grafic de livrare — de altfel, în această fază nici nu a- vea cum să le primească — neră- minindu-i altceva de făcut decit să aștepte... verdictul comisiei de omo-
Pe șantierul Centralei 

Electrice și de Termoficare 
pe Lignit din Timișoara

logare. Numai că pină la termenul scadent de punere in funcțiune mai sînt circa 22 de luni, iar montajul unui cazan energetic durează din clipa în. care el a fost primit Țp ;îji-: tregime pe șantier intre 24 și 32 de luni. Așadar, încă de pe acum se profilează riscul depășirii termenului de intrare în exploatare a primului grup energetic de la Timișoara.Este evident că, în cazul acestui obiectiv, reintilnim o veche și păgubitoare practică — aceea de a începe o investiție înainte de a fi rezolvată problema pregătirii ei complete. Ceea ce echivalează cu o încălcare flagrantă a prevederilor Legii investițiilor. Din păcate, un a- semenea procedeu, deloc izolat, are și un... suport teoretic. Se susține, uneori, că modificările aduse pe parcursul executării lucrărilor la o nouă capacitate sînt inerente, că ele semnifică efortul de a îmbunătăți soluțiile tehnologice sau constructive adoptate inițial. Foarte adevărat, dar cu condiția să nu fie puse in balanță și deci umbrite de neclarități chiar principiile de funcționare ale unei investiții. Ce se va întimpla în cazul în care cazanul cu pricina nu dă randamentul scontat ? Inutil să mai spunem că Ministerului Energiei Electrice, în calitatea sa de titular de investiții, ii revine o serioasă răspundere in a- cest sens. Și, mai ales, răspunderea da a preveni, prin măsuri a- decvate, apariția unor eventuale neajunsuri sau întîrzieri, coordonînd îndeaproape eforturile consacrate o- mologării, noului tip de cazan. Căci, trebuie adăugat, acesta urmează șâ fie omologat la Termocentrala Tur-; ceni. Iată de ce considerăm că
i

interne ale neajunsurilor, dar esențial este că nu ne facem planul din lipsa materiilor prime. Precizez însă că tot ceea ce realizăm, atît pentru intern, cît și pentru export, sînt produse apreciate de clienți și nu am avut, în ultimii ani, reclamații asupra calității.Redacția : Așadar, o paletă diver
să de situații, de rezultate, mai bune 
sau mai puțin bune, care, chiar dacă 
nu sint in toate cazurile o conse
cință directă a actualului mecanism 
economico-financiar, au fost obținute 
in condițiile aplicării sale. Ce con
cluzie se poate desprinde pină acum, 
ca o premisă a continuării dezbate
rii pe această temă ?Prof. dr. Vasile Turliuc, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași : Este adevărat că la nivel macroeconomic este importantă maximizarea plus- produsului, a venitului net, indiferent de forma pe care o îmbracă, așa cum s-a subliniat în cadrul dezbaterii. Acest obiectiv se realizează la scara întregii țări prin aportul fiecărei întreprinderi în parte. In context, măsurile de retrasare a hotarului dintre beneficiu și celelalte forme ale venitului net, adoptate anul trecut de conducerea partidului și statului, în sensul reducerii nivelului considerat normal al rentabilitățiiCe probleme ridică activitatea Cum pot fi ele soluționate, inclusiv prin perfecționări de ordin normativ, de organizate a acestei activități? Sint aspecte asupra cărora au stăruit! în continuare participanții la dezbatere, pe care le vom prezenta intr-un număr viitor al ziarului. i,

Comeliu CARLAN li 
Manole CORCAC1

n-ar fi deloc de prisos ca specialiștii din Ministerul Energiei Electrice, din institutele de proiectare subordonate acestui minister și care poartă răspunderea nemijlocită in soluționarea problemei omologării cazanului să controleze sistematic, chiar permanent dacă e nevoie, modul in care sint respectate programele și graficele întocmite in acest scop. Este vorba de o problemă care nu poate fi lăsată, sub nici un mo-. tiv, la voia întimplării, atîta vreme cît nu unul, ci mai multe obiective de investiții depind de rezolvarea ei corespunzătoare.N-ar fi putut să fie evitate dificultățile actuale ?— Indiscutabil, dar în comparație cu alte obiective energetice, investiția noastră pare să nu fie considerată un obiectiv prioritar, ne-a explicat inginerul Florian Buciuman, director adjunct al întreprinderii beneficiare. Ni s-a întîmplat ca, nu o dată, unii dintre furnizori să trateze solicitările noastre cu mirare șl să ne replice că nu ni le pot onora, deoarece, repet, nu este vorba de o investiție cu caracter de prioritate.Acest punct de vedere generează o serie de întrebări : dacă o investiție nu este „prioritară", ceea ce echivalează cu amînarea sine die a rezolvării problemelor legate dd finalizarea ei; atunci de ce a fost ipeepută ințr-un moment inoportun, imobilizindu-se pentru o perioadă nedefinită de timp impor- > tante fonduri financiare și materiale ? Iată, așadar, un subiect de ’ serioasă meditație pentru cei care răspund de soarta acestui obiectiv e- nergetic, datori să-i acorde un cu totul alt interes, pe măsura efortului de investiții făcut de societatea noastră.Ce se întimplă totuși pe șantier ? De muncit, se muncește, așa cum am arătat, dar „strategia" pusă la cale de beneficiar și constructori își propune doar adaptarea la condițiile , existente. Ca urmare, sarcinile de ' plan n-au fost îndeplinite, pe pri- I mele patru luni ale acestui an, decit i: parțial.— Intenționăm să definitivăm uti- j litățile termocentralei, ne-a spus in- ! ginerul Florian Buciuman. De ase- : menea, vom monta tot ce se poate ; monta, inclusiv confecțiile metalice și alte subansamble din componența cazanului.Așadar, aceasta este situația pe șantierul Centralei Electrice și de Termoficare pe Lignit din Timișoara. Deloc ușoară, ceea ce explică îngrijorarea beneficiarului și constructorilor. Problemele cu care sint a- ceștia confruntați depășesc sfera lor de competență. E nevoie, prin urmare, de un sprijin activ și hotărit: din partea Ministerului Energiei E- lectrice. Un sprijin care, sub nici un motiv, nu mai poate fi aminat.
Cristian ANTONESCU 
Cezar IOANA

sporit, întrucît acum, în cazurile în ;i care se produc creșteri ale costuri- li lor, fie și ușoare, acestea „consumă" r o parte relativ mai mare din beneficiul planificat, cu toate implicațiile asupra autofinanțării, asupra constituirii fondurilor stimulative. Mai mult decît atît, s-au prevăzut și se aplică importante măsuri de cointeresare in reducerea costurilor de producție prin noul sistem mai stimulativ al repartizării beneficiilor obținute peste plan. Dar nu putem considera că sistemul de prețuri existent nu are problemele sale, că beneficiul și ’ rentabilitatea sînt, în toate întreprinderile și sectoarele, deplin reprezentative pentru efortul propriu al \ acestora, deși în ultimul timp în acest sens s-au adoptat măsuri de mare semnificație. După cum, in general, pe baza practicii, se simte g necesitatea unor perfecționări inI mecanismul economico-financiar, care să-i confere un cadru mai bun i| de acțiune.economico-financiară de zi cu zi ?
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Buna desfășurare a în vă lămînlul ui
politico-ideologic, preocupare permanentă

a organizațiilor de partid

polit’ico-i-

Creșterea eficienței formative a Învățămîntului politico-ideologic, îmbunătățirea permanentă a conținutului lecțiilor prin realizarea unei strînse legături între teorie și practică reprezintă obiective permanente ale muncii educative, care implică în mod direct răspunderile comitetelor de partid, ale birourilor organizațiilor de bază. Nu este vorba aici, desigur, numai de aspecte care țin de cadrul general, de forme» organizatorice, cum sînt asigurarea materialului bibliografic, precum și a condițiilor necesare desfășurării cursurilor de pregătire deologică. Răspunderea organizațiilor de partid se extinde în acest domeniu și asupra modului în care se desfășoară efectiv dezbaterile, asupra conținutului acestora și calității pregătirii politice a cursantilor. în sondajul efectuat recent în cîteva unități economice din municipiul Suceava am urmărit la fata locului modul în care organizațiile de partid se achită de această importantă sarcină politico-organizatorică. Experiența atestă că acolo unde comitetele și birourile organizațiilor de. partid acționează consecvent in acest sens, învățămîntul politic se desfășoară conform cerințelor.Am început sondajul nostru la organizația de bază „George Enescu", din cadrul I.C.S.M.I. Suceava. La cursul de învățămînt politico-ideologic organizat aici erau prezenți toți cei 35 de participant, lecția des- fășurindu-se în prezența secretarei comitetului de partid pe unitate, tovarășa Maria Filip. După cum am aflat, aici s-a statornicit regula ca membrii comitetului de partid să participe la învățămîntul politico- ideologic din organizații, ceea ce conferă un conținut concret răspunderii organizației de partid în desfășurarea corespunzătoare a lecțiilor, face să sporească interesul propagandiștilor și al cursantilor în pregătire. Participant^ la dezbateri : Domnita Aghiniței. Maria Cazacu, Maria Rî- pan, Veronica Apinchioaie. Vasile Sandu Crețu. Elena Bejenaru au dovedit că au studiat temeinic documentele de partid, bibliografia, au înțeles semnificația tezelor, ideilor și orientărilor din Expunerea tovarășului Nlcolae marele forum democratic din noiembrie 1988. După dezbaterea fiecărui mai buna fixare de către fiecare cursant, . ,gandista Elena Abălașei a subliniat foarte concis principalele idei. Tot ea a prezentat' la sfîrșitul lecției titlul și planul temei următoare, prezentînd și un ghid de orientare pentru cursanti la Întocmirea conspectelor. Așa cum ni s-a precizat, toată bibliografia recomandată pentru tema următoare se află la punctul de documentare politico-ideolo- gică, unde poale .fi consult ață, în orice moment al' Zilei.Și la cursul organizat pentru per-

Ceaușescu Iacapitol al lecției, pentru a problemelor propa-

DIMENSIUNEA EPOPEICĂ A ROMANULUI
moduri de înțele- spațiul definitoriu diversele răspun

nu vor putea fi

Umanitatea, în dialog permanent cu Timpul, caută gere. istoria fiind în care se relevă Suri. Omul a încercat în istorie multiple răspunsuri, reductibile însă. în mare, la acceptarea a două perspective : una științifică. cu rezultate consemnate în tratate sau studii, cea-. laltă artistică, preluînd de la prima o structură de rezistență pe care a brodat. cu mai multă sau mai puțină fantezie, povești sau istorioare, re- compunînd imaginar, din fragmente autentice documentar, momente de mult trecute ; sau. în formularea concisă a unui estetician : „istoricul înregistrează. în timp ce romancierul trebuie să creeze". Desigur, procesul cunoaște trepte diferite de integrare într-un domeniu sau altul, de la poezia lirică la baladă și de la epopee la roman. Comună le este năzuința retrăirii unei secvențe revolute ; mijloacele, modalitățile, dimensiunile, Chiar filozofia dizolvată în substanța literară situează genurile la distanțe enorme. Dată fiind această realitate, i-am spune genetică, și căile de receptare ____  __comune sau identice. în cel mai bun caz, ele se supun unei estetici generale, dar în particular răspund numai interogațiilor adresate de estetici speciale. într-un fel se vor judeca rubayatele și în alt fel romanele.Dezvoltarea literaturii istorice înregistrează ea însăși o evoluție contradictorie. epopeea și tragedia înflorind în antichitate din substanța miturilor. Chiar un roman incipient ca „Măgarul de aur" al Iul Apuleius anunța „novelele" italice medievale. Toate însă au fost împinse în planuri secunde sau total abandonate de apariția și impunerea romanului ca 
gen epic relevant pentru modul în 
care literatura ia în posesie faptul 
istoric și impune propriile sale vi
ziuni și. mai ales, dimensiuni. Pentru că romanul, indiferent de timpul pe care-1 explorează, este mai amplu decît cea mai întinsă epopee, monumentalul fiindu-i trăsătura specifică, pe care romanul istoric nu numai că nu o contrazice, ci. dimpotrivă, o cultivă Mai ales acest tip de roman a impus în estetica modernă noțiunea de roman-frescă sau roman-fluviu. mai apoi pe cea de roman cinematografic. Condiția romanului istoric e asociată adesea cu noțiunea de întindere pentru că în năzuința lui de re- creere a unei lumi de mult dispărute nu-i sînt suficiente dimensiunile psihologice. ideile generale, ci îi sînt necesare aspectele vizuale, ansamblul 
unei arhitecturi sociale. în lipsa căreia reconstituirea se dovedește a fi neconvingătoare și. mal ales, puțin atractivă. Poate aici se strecoară chiar în romanele cele mai izbutite mult facil și decorativ. însă dilatarea ornantă a documentului sau a sugestiilor acestuia se dovedește o modalitate estetică prin care adevărul își adaugă un plus de relief palpabil, de imaginar credibil.Sensul monumentalului în romanul Istoric se susține în toate articulațiile de evoluția romanului românesc. De la „în război" al lui Duiliu Zam- 

sonalul TESA de la Combinatul de Fibre, Celuloză și Hîrtie, lecția s-a desfășurat la un bun nivel. Cursan- ții Maria Majureac, Elena Rahlițchi, loan Bejan și Maria Saviuc. care au participat la dezbateri, au dovedit că și-au Însușit conținutul documentelor de partid și au studiat toată bibliografia recomandată pentru tema respectivă. Ni s-a precizat că la acest curs, după fiecare lecție, se prezintă cite o scurtă informare, din domenii de interes general, cum ar fi recuperarea, recondiționarea, re- folosirea materialelor, ingineria genetică etc. Lucru de apreciat, mai ales că multe astfel de teme sînt alese la cererea cursantilor. Asemenea informări de interes general nu ar trebui făcute însă, așa cum s-a întîmplat la lecția la care am participat. prin renunțarea la dezbaterea ultimului capitol din tema Ja zi. referitor la sarcinile organizațiilor de partid, în general, și ale celor din unitate, în mod special. Cu atît mai mult cu cît nici în timpul dezbaterilor nu s-au făcut referiri la activitatea oamenilor și la realitățile din combinat. Nici măcar atunci cînd s-a vorbit de autoconducere, auto- gestiune și autofinanțare, cu toate că unitatea nu se încadrează în nivelul planificat al costurilor de producție. Prezenta la lecție a fost foarte slabă, cum a fost de altfel in ziua respectivă la toate cele 9 cursuri pentru personalul TESA care s-au desfășurat în combinat din cele 11 planificate. S-a motivat că personalul de la anumite birouri lucra pentru închiderea de lună, că a fost o vizită din centrala de resort etc. etc. în realitate este vorba de atenția scăzută ce se acordă acestei principale forme de pregătire politico- ideologică a comuniștilor, lucru evidențiat, de altfel, și de neparticipa- rea membrilor biroului comitetului de partid Ia lecții.O slabă atenție acordă învăță-
MARAMUREȘTabără de creațieDin inițiativa Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor, județul Maramureș a găzduit prima tabără de creație pentru prelucrări folclorice. Ținînd seama de faptul că Maramureșul este depozitarul unui melos popular viu. aici fiind si o puternică mișcare artistică de amatori, prezență activă în Festivalul national „Cintarea României", compozitori din centrele universitare din București si Cluj-Napoca au avut frucțtioase intîlniri cu formații corale. interoreti individuali de folclor si formații de dansuri din așezările

firescu la „Frații Jderi" al lui M. Sa- doveanu. distanța e mare nu numai în timp, ci și în viziunea asupra istoriei și a realizării literare, care a evoluat treptat pe măsură ce scriitorii au căutat tot mai mult să descifreze un trecut eroic sau tragic. Camil Petrescu, cu „Un om între oameni". introduce și în romanul isțoric perspectiva și mijloacele literaturii moderne susținute de unul sau mai multe personaje atestate istoric. Personajul de excepție, ca la Sadoveanu sau ia O. W. Cisek în „Pîrjolul", asigură coeziunea narativă pe un fundal documentar minuțios cercetat. In ultimul timp s-a dezvoltat și romanul istoric avînd în prim-plan personajul-martor. impus mai de mult de „Răscoala" lui Rebreanu și dezvoltat de Zaharia Stancu. Este vorba de un „personaj mijlociu" atestat sau nu documentar, dar care devine purtătorul necesității,istorice.

DE LA ORIZONTURILE VIEȚII 
LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE

al unei categorii sociale, politice sau umane. Marin Preda cu „Delirul", Eugen Barbu cu „Incognito". Fran- cisc Păcurariu în mai multe romane („Labirint", „Timpul și furtunile"), recent. Mihail Diaconescu („Sacrificiul") au impus romanul istoric cu cod politic, abordînd momente de mare complexitate ale istoriei și căutînd. atît prin largă informare documentară. dar mai ales prin problematizarea inclusă în ansamblul narativ, răspunsuri posibile la multe semne de întrebare lăsate deschise de istoria noastră.Intru totul relevantă pentru propensiunea spre monumental și ciclic romanesc apare încercarea fără precedent a lui Paul Anghel din „Zăpezile de-acum un veac". Zece volume apărute de-a lungul a doisprezece ani recreează epic eroica epopee a războiului de independență de la 1877—1878. o asemenea amploare fiind în parte reclamată de vastitatea 
și complexitatea momentului in
vestigat. In viziunea prozatorului, romanul nu a fost doar o ciocnire armată la Dunăre, ci un act care a angrenat profund întreaga societate românească. laolaltă cu alte țări implicate în conflict sau numai preocupate de acesta. Paul Anghel a întrevăzut și a tratat conflictul în dimensiunea iui continentală, europeană, cu reverberații pînă la Pacific și dincolo de Atlantic. Prima confruntare ce-și a- socia telegraful și presa modernă țintea, nu ca dimensiune, ci ca informație. universalitatea. „Zăpezile de-acum un veac" este astfel un roman al informării, deci un roman 
care a metamorfozat în structuri pro
prii o cantitate uriașă de informații din cele mai variate domenii. Coborî- rea în hățișurile jurnalistice ar fi fost fatală pentru roman dacă autorului i-ar fi lipsit arta punerii în pagină și a dozării efectelor supuse u- nei viziuni unitare asupra devenirii Istoriei. Paul Anghel face o demonstrație de excepție asupra felului în care românii au dus acest război. 

mîntului politico-ideologic comitetul de partid și birourile organizațiilor de bază de la întreprinderea de Mașini-Unelte. Aici, toate cele 6 cursuri planificate să se desfășoare în ziua stabilită au fost amînate. S-a motivat că propagandiștii de la 4 cursuri, fiind șefi de secții, trebuiau să participe la o importantă ședință de producție. De ce nu s-au desfășurat însă nici celelalte două cursuri, respectiv cele de la organizațiile de bază TESA și atelierul de proiectare, unde nu a putut fi invocat același motiv.Situația nu este singulară în unitățile economice din municipiul Suceava. In analiza făcută, in luna martie, în biroul Comitetului Municipal de Partid Suceava, s-a arătat că. deși în majoritatea unităților e- conomice învățămîntul politico-ideologic se desfășoară corespunzător, unele organizații de partid, cum sînt cele de la Complexul C.F.R., Antrepriza de Construcții Industriale, Combinatul de Fibre, Celuloză și Hîrtie, Cooperativa „Constructorul", Trustul-Antrepriză de Construcții Montaj, nu se implică eu. toată răspunderea în desfășurarea normală a acestei forme de pregătire politico- ideologică a comuniștilor. Cu acest prilej s-au adoptat și măsurile necesare pentru eliminarea neajunsurilor și creșterea rolului organelor și' organizațiilor de partid în acest domeniu.Faptul că la aproape două luni de la adoptarea acestor măsuri Ia unele cursuri aspectele negative se mențin încă demonstrează o dată mai mult că aplicarea lor trebuie să se facă riguros, cu mai multă fermitate și în această acțiune să fie antrenați toți membrii biroului și ai comitetului municipal de partid.
Sava BEJ1NAJR1Ucorespondentul „Scînteii”

Maramureșului. Astfel, ei au fost oaspeții formațiilor artistice din Valea Chioarului. Ardusad. Desești. Petrova si Botiza. au avut întîlniri cu interoreti individuali din zona Maramureșului. la Muzeul din Sighetu Marmatiei. De asemenea, compozitorii au fost orezenti în miilocul minerilor de la Herja și Șuior. Rezultatele acestei initiative se vor concretiza în lucrări corale inspirate realitățile Maramureșului, care îmbogăți repertoriul formațiilor rale de aici cu cîntece în primă di tie. (Gheorghe Pârja).
din vor co- au-

de marș, cu urale și mu- plăcerea fanfaronă, deciNici în ritm ziPă, nici cu . ................__falsă, a unor mușchetari, nici cu fanatismul orb al unor kamikadze sau indolența mercenarilor. Ii erau firești conștiința gravității, natura tragică, pericolele și privațiunile de tot felul, mizeria, uzura fizică, dar, totodată, și încrederea în necesitatea acestei lupte, în scopurile ei înalte, justificarea fie și a sacrificiului suprem. Nimeni nu se sacrifică gratuit sau cu plăcere — în afara unor dereglați psihic —, dar aceste romane aduc în scenă atîția oameni ce au 
acceptat sacrificiul ca pe o condiție 
a victoriei, indiferent dacă era soldat, ofițer, infirmier sau simplu căruțaș. Toți se conformează unui eroism 
subsumat conștiinței necesității sau imperativului istoric. Paul Anghel captează artistic în toate, articulațiile sensul profund al conceptului de apărare ca luptă a întregului popor, 

dimensiune fundamentală și permanentă a eposului nostru eroic.Conceput și realizat ca un complex de momente epice coagulate în jurul unor idei-forță deduse din analiza pătrunzătoare a momentului, „Zăpezile de-acum un veac" aduc în scenă sute de personaje fără a scoate hotăritor in fată unul sau cîteva din acestea. Am spune că aici acționează o „medie statistică" a reprezentării personajelor, dedusă din acceptarea normalității realului. Acest real este așa de concret și în același timp atît de difuz încît contururile 1 se pierd adesea intr-un fantastic sui-generis utilizat de Dino Buzzati în „Deșertul Tătarilor". Indecizia spațială se evidențiază mai ales în ultimul volum, „Ieșirea la mare", unde cei ce călătoriseră în Dobrogea revenită la matcă sau cei ce asistă „din culise", la Berlin, la dezbaterile în jurul tratatului de pace, comisia trimisă de la Petersburg să ancheteze escrocheriile cu furnituri sau lupta lui Rășcanu cu fantomele familiei lasă unui epic saturat de realul documentelor acea marjă de exprimare a individualului, in aparență prin nimic obligat să se supună rigorilor războiului. Personajele au capacitatea de a se detașa de con- strîngerea obiectelor chiar și atunci cînd îl invadează, cum face Hasdeu cu arhiva sa. prin altitudinea de la care autorul privește realitatea multiformă care-i permite să găsească accentele și tonul potrivite. Acestea diferă de la un volum la altul, captînd încrincenare. eroism, durere, dar și speranțe, optimism, chiar un umor discret circulînd subteran în întregul narațiunii.Se poate discuta mult — și sperăm că se va face de către critica literară — despre felul in care romancierul pătrunde și se instalează în interiorul acestui univers fascinant în sine și surprins ca atare în roman. La o primă aproximare se poate observa acribia documentară a autorului, voința lui de a fi cro-

Foto : S. CristianCentrul de cultură și creație „Cintarea României

Forța modelatoare
a spectacolului teatral

șansonetist„nu mai este azi ce a fostDiversificarea ei cu adevă- extraordinară (mai ales dacă întoarcem la originile genului, mii de ani în urmă) a devenit atît mai spectaculoasă în secolul caracterizîndu-se îndeosebi

propus deosebire în

Ca și nostalgia din versurile unul celebru șansonetist francez, comedia odată", rat ne cu cu nostru, prin puternice contaminări cu tragicul. De la comedia mimilor. de la atelane, apoi, de la cammedia dell’ arte cu măști fixe și relații convenfionalizate așijderea la comedia de caractere și moravuri ; de la comedia satirică a tuturor timpurilor la comedia realistă de moravuri și de la aceasta la cea frivolă ; de la fantezismul dramatic debordant la expresia elanului liric ; de la speciile cele mai vesele la cele ce amintesc de „umorul negru" — iată doar cîteva aspecte din vastul evantai stilistic îmbrățișat, de genul comic, cu ultimele decenii.în chip inteligent, pe fructificarea unei atare diversități a lectivul comedia estivale portantă care prezintă circa o sută de spectacole cu 10—12 titluri în fiecare vară !). dar căutînd. totuși, cu gîn- dul la îndatoririle fată de publicul permanent, să nu unilateralizeze artistic și mai ales tematic, problematic repertoriul.Căci dacă „Mincinosul" de Carlo Goldoni este o comedie de caracter și moravuri surizătoare, în celelalte două lucrări, înscrise nu de mult pe afiș — pledoarii pentru autenticitate și responsabilitate in viata socială, ca și în cea personală — bate, cu intensitate și în modalități diferite, aripa gravă a dramatismului — , atit drama „Vînătoarea de rațe" de Al. Vampilov, cit și comedia românească de actualitate. semnată de Mihai -Ispirescu, puțind fi conside- 

mizat și -co- constănțean — preferind în perspectiva activității (atît de intensă și de im- pentru această instituție

nicar al timpului investigat. De aici rezultă o mare bogăție faptică, o materie epică oferită din abundență. Aceasta nu se dezvoltă liniar, uniform ; uneori, un fapt ocupă pagini întregi, transcrise, comentate, sucite și răsucite ; alteori, o informație se consumă într-o replică, în- tr-o exclamație sau scurt dialog. Alegerea mijloacelor introduce in masivitatea narațiunii necesarele momente de aparent banal, dar care se dovedesc adesea de mare valoare stilistică, creînd varietatea, sprinteneala de gind, plăcerea tropilor cu evidentă frumusețe. Utilizarea largă a dialogului alături de descrierile savante, transcrierea unor documente, cu prelucrările de rigoare, alături țărilor listică unitar.ține în principal 
de versuri fac dovada cău- care au dus la varietatea sti- a unui ansamblu romanesc Iar această unitate se sus- l prin viziunea asupra istoriei naționale, în special, și universale, în general. Paul Anghel pare a fi a- deptul reflectării istoriei ca sumă și parte în același timp, ca timp 

colectiv și ca 
timp trăit indi- de război, ca în ca-vidual, în timp ... ..zul de față, timpul individual fiind mai puternic absorbit de timpul colectiv. O asemenea înțelegere conferă roluri mai apropiate ca importanță și întindere desfășurării personajelor într-un spectacol cu multe prim-planuri, dar fără piâcuri prea evidente. Prezența în subtext a ideii 

eminesciene a lumii ca spectacol contribuie. alături de diseminarea scenelor și a personajelor, la instituirea firescului și normalitătii ca stare dominantă. Nicăieri stridența sau exaltarea, blamul sau caricatura nu se insinuează în narațiune deoarece excesele sau polițele de plătit nu au loc într-o concepție pozitivă și echilibrată asupra istoriei. Prin aceasta, Paul Anghel captează dacă nu acea blîndețe sadoveniană. oricum acea obiectivitate caracteristică creatorilor contemporani conștienți că opera de artă spune, și nu impune.Proza cu largi desfășurări epice se oferă publicului ca valoare durabilă și specifică. La Paul Anghel, în această unică lucrare a sa, e de prețuit nu efortul în sine, cît rezultatul artistic al efortului. „Zăpezile de-acum un veac" nu ne învață numai istorie, nu vizează doar reconstituiri minuțioase, ci se dezvăluie ca epos al unui moment de 
răscruce și meditație profundă des
pre existența unui popor și a indi
vizilor săi exponențiali sau anonimi, devenind, cum observa un ilustru critic, „muzeu imaginar și voce a conștiinței". De aceea, un roman de asemenea întindere nu poate fi apreciat din perspectiva unui episod sau a unei scene, a unui amănunt documentar contestabil. Unei opere de asemenea dimensiuni nu i se poate impune drept criteriu strălucirea sonetului. Parcurgînd aceste zece volume vom exclama, împreună cu G. Călinescu : „Piramidele există !".

Emil VAS1LESCU 

rate farse tragice cu un mesaj substanțial și grav. Spectacolul Teatrului Dramatic din Constanța cu „Trăsură la scară" de Mihai Ispirescu reprezintă reluarea unei piese lansate de Teatrul „C. I. Nottara" și jucată, dacă nu ne înșelăm, și de artiștii amatori. Apreciind opțiunea, să observăm, totuși, că. de cam multă vreme, de la „Scaunul" de T. Popescu și lui Dinu stănțean montări vieții și cenușă"
totuși, c„. — de la „Scaunul'„Clipa", după romanul Săraru, repertoriul con- (ce a inclus. de altfel, remarcabile după „Jocui al morții în deșertul de de Horia Lovinescu, „Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă" de Tudor Popescu, muzicalul „Nu sînt Turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu și „Acești îngeri triști" de D. R. Popescu) nu a mai avut meritul noutăților absolute de prestigiu, al „descoperirii" în premieră a unui text de major înțeles. Și nu ne dăm seama dacă este vorba de lipsa spiritului de inițiativă, de o extremă prudență sau de o relație insuficient de susținută cu dramaturgii, în turneul întreprins la București, teatrul constănțean a prezentat trei spectacole semnate de tot atîția regizori tineri (Andrei Mihalache) și foarte tineri, absolvenți de dată recentă ai I.A.T.C. (Mona Chirilă șl Tudor Chirilă) în colaborare creatoare cu scenografi din generații nu prea depărtate sau chiar cu absolvenți de o vîrstă cu ei.„într-un spațiu marcat de falsitate, de automatisme și ridicola vanitate, apare Moartea ca adevăr brutal ce pune totul sub semnul zădărniciei... In această «lumină piezișă» realitatea se dezvelește cu cruzime : o enclavă socială pe cale de dispariție. marcată de ambiții sterile, de lăcomie, impostură, cu idealuri derizorii, fără conținut și sens. S-o ajutăm să dispară" — surprinde Mona Chirilă esența piesei iui Mihai Ispirescu în Caietul- mesaju-atitudineprogram, solidarizindu-se lui ei.O lectură inteligentă, o critică tranșantă (împotriva „ideilor moarte" ce vor să supraviețuiască și se prezintă ca „realități vii", im- potriva unor „mituri" sterile) sînt evidente în spectacol. La a doua montare (nu numărăm și realizările din teatrul de păpuși) și la a doua colaborare rodnică cu scenografa Irina Diniu (care imaginează un dispozitiv ce sugerează ascunzișuri, tainice relații și prezente nebănuite, dar care favorizează și surprizele stimulînd dinamismul scenic, costumele meritînd Ia rîndu-le aprecierea). Mona Chirilă Se recomandă ca un artist talentat și serios.De notabilă fantezie în invenția din registrul satiric, travaliul regizoral s-a dovedit mai puțin relevant tocmai în scenele-cheie. ale întil- nirii cu misterioasa Doamnă — în funcție de care și momentele ce urmau s-ar fi încărcat de un mai accentuat dramatism. Or. tocmai aceasta este dimensiunea mai puțin realizată I De asemenea, ni s-a părut insuficientă armonizarea stilistică a jocului grotesc al fantoșelor aflate într-o zadarnică agitație (desenat expresiv. în apă tare și tușe groase, de Titus Gurgulescu, Emil Sassu. Carmen Enea-Biji. Lică Gher- ghilescu. Liviu Manolache. Al. Me- reută. Radu Buznea) și jocul, mai apropiat de realism, excelent de altfel, al lui Vasile Cojocaru. o mențiune pozitivă meritînd și aparițiile, bine diversificate, ale Dianei Cheregi.Singură, adică fără regizor, fără scenograf (de ce oare ?), sprijinită de ilustrația muzicală, maestrul de lumini și regia tehnică, dar mai ales de sensibilitatea și tenacitatea caracteristice. Minodora Condur ne-a invitat în zilele turneului, bucureș- tean la spectacolul scris și interpretat de ea, „Ștefania". O lucrare bogată în mari și mărunte adevăruri umane. Monologul unei femei foarte bătrîne a cărei confesiune și ale cărei rememorări o pun pe actrită în situația, dificilă, de a tra-

t
18,00 Fotbal : România — Bulgaria în 

preliminariile campionatului mon
dial

19,50 Telejurnal 

i n a
• O vară cu Mara î FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Strada Chowringhee nr. 36 („Zilele 
filmului indian") : STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30
• Martori dispăruți : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19
• Maria și Mirabela in Tranzistoria: 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vacanța cea mare : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Noi cei din linia 
TARI (80 49 85) — 15;
• Franțois Villon 
(81 68 88) — 14,30; 18
• De la literatură la film î PATRIA 
(11 86 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15 
18,15; 20,15
• Detașamentul 33 : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Gobseck : LUMINA (14 74 16)
11; 13; 15; 17; 19

întH : FEREN-
18

: COTROCENI

9;

versa toate anotimpurile vieții. (Si întregul șir de compoziții propus de Minodora Condur este convingător). Monologul unei femei exemplare prin eroismul cu care a trăit, demnitatea și energia cu care supraviețuiește. O monodramă a cărei bogăție epică, izvorind din transcrierea meandrată a unui destin, se împletește mereu cu tandre reverberări lirice, favorizînd traversarea unor stări variate ca viața însăși.Desfășurîndu-s^ în decorul spiritual parodic, imaginat de Elena Tarășescu Jianu, „Mincinosul" în regia lui Tudor Chirilă ține (prin vestimentație, serenade la caseto- fon) să ne atragă atenția că, fiind vorba de „etern uman", caractere ca cele ala lui Lelio, un „mincinos", dar și un imaginativ efervescent poți întîlni și azi. Cu dezinvoltură și fantezie și, totodată, bine dis- tribuiți, îndrumați, armonizați, Lică Gherghilescu în primul rînd (simpaticul, cuceritorul interpret al lui Lelio), urmat de Emil Bîrlă- deanu, Cătălina Bârcă și Carmen Enea-Biji, de Emil Sassu și Eugen Mazilu, de Vasile Cojocaru (în singurul rol dramatic dintr-o stufoasă țesătură comică) ori de Radu Buznea, Liviu Manolache, Longin Măr- toiu reușesc să cucerească publicul. Cum complicarea extremă. întoarcerea pe dos a propunerilor drama- turgice, șarja cu orice preț, accentele vulgare apar destul de des în oomediile din ultimele stagiuni, să prețuim felul în care spectacolul constăntean le evită, o dată cu limpezimea, acuratețea și ritmul lui, uneori susținut.Două ne-au părut a fi demersurile esențiale ale regizorului Andrei Mihalache (sprijinit îndeaproape de decorurile lui Ion Titoiu ; costume : Maria Elena Peici) în „Vînătoarea de rațe". Cel dinții : argumentarea mesajului etic și umanist al piesei prin accentuarea dramatismului pînă 'la a friza tragicul, în acord cu trama și situațiile lui Vampilov. Celălalt, și mai dificil de finalizat egal și omogen : punerea în paranteze a concreteței detaliului, ca și a pitorescului trist al mediului și ambianțelor provinciale, și trecerea rememorărilor din piesă dintr-un registru realist într-unul resc, halucinant și alb-negru. Să notăm „i-realizare“ ția unor scene de stilizate, să zicem, condițiile păstrării dului interpretării najelor.Aparent paradoxal, și pariul lui Andrei Mihalache este „cîștigat" tot prin actori care, dezvăluind consecințele minciunii, inconsistentei morale. cinismului, nu uită, totuși, că modelul lui Vampilov era Cehov și urmăresc sugerarea complexității umane a piesei, a subtextelor ei generoase și tulburătoare : prin jocul lui Eugen Mazilu, viguroasă, ce creează un Zilov interesant prin neliniștea și nemulțumirea tensionate ce străbat dincolo de masca sa uneori impasibilă, prin personalitatea cu care întrupează inconsistenta morală exasperantă a eroului, probată în diverse ipostaze ; prin originalitatea compozițiilor și tonul just, elaborarea cu măsură a elementelor caracterizante (în funcție de text și semnificațiile Iui) de care dau dovadă Nina Udrescu, Elena Gurgulescu, Maria Nistor. Cătălina Bârcă, Longin Măr- toiu. Emil Bîrlădeanu. Liviu Manolache. C. Duicu ș.a.Spectacolele bune ale Teatrului Dramatic din Constanța, instituție ce se apropie de cea de-a 40-a aniversare, potențialul remarcabil al trupei ne fac să privim cu încredere realizările viitoare — proiectul cel mai promițător fiind reactualizarea spectacolelor de teatru antic in aer liber. Le acestea, urma.

oniric. coșma- în tonalități că această se produce (cu excep- grup, derutante, expresionist) în în genere a co- realiste a perso-

prezentă

așteptăm cu interes, pe ca și montările ce vor
Natalia STANCU

20.15 Tezele și orientările formulate de 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară (color)

20,40 Industria — programe prioritare
21,00 Mîndria de a fi cetățean al Româ

niei socialiste. Reportaj (color)
21.15 înalta răspundere patriotică, revo

luționară a tineretului pentru vl-

• Inimă rece : DOINA (16 35 38) — 9; 
11; 13
• Fotografiile Sidoniei : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• lntilnire aminată : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Misiune specială : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; ,11; 13; 15; 17; 19
• Cîntecele lui Benny More : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Șatra : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala ma
re): Bădăranii — 18,30; (sala Amfi
teatru): Vassa Jeleznova — 18; (sala 
Atelier): Ultimul set — 18
• Filarmonica „George Enescu"

Climatul

perfecționării
.Vești bune din lumea școlii, cu ecouri prelungite în revistele elevilor : una din acestea. prestigioasa „Revista noastră", publicație a liceului „Unirea" din Focșani, consacră citorva probleme de bază ale umanismului trei numere consecutive (lunile ianuarie-martie 1989), reunite într-un volum bine gîndit și frumos executat, cuprinzind aproape 90 de pagini. Fiecare pagină reprezintă o pledoarie întru cultivarea valorilor perene specifice literaturii, artei, științelor filologice și istorice în ceea ce au ele comun și reprezentativ pentru Împlinirea și afirmarea omului, creator liber și conștient în orizontul de aspirații al Cetății. $i întregul volum se alcătuiește astfel ca un demers pentru creșterea rolului învățămîntului românesc de toate gradele, al celui liceal mai cu seamă, in lărgirea și intensificarea receptării culturii umaniste, corelativ de nelipsit pentru împlinirea omului zilelor noastre ca personalitate armonioasă. Un demers reunind, sub semnături de autoritate ale culturii noastre, ale vieții școlare și universi- tarș. cum și sub cîteva nume tinere, de liceeni, idei dintre cele mai fertile cu privire la îmbogățirea orizontului școlar de cunoaștere, al metodologiei didactice vizind nu numai modelarea, ci mai cu seamă catalizarea energiilor individuale, transformarea tuturor componenților tinerei generații în coautori ai formării propriei personalități.in centrul de idei al volumului se situează, firesc, notele despre Umanismul Renașterii, semnate de Zoe Dumitrescu-Bușuienga, un nume ilustrînd prin ei insusi elevația si consecvența demersului românesc pentru descifrarea mesajului, pururea tînar. al renașterii spiritului european, a raporturilor acestuia cu mișcările de idei filozofice și curentele artistice din Italia. Franța, Anglia si pină în Boemia si Țările Romane. Pentru că, citim in concluziile acestui eseu. ..umanismul și-a incheiat cariera de curent filozotic- literar după două sute și mai bine de ani de existentă, dar amprenta sa asupra Europei a rămas indelebilă. Ca atitudine, ca unghi de perspectivă, curentul s-a transformat într-una din cele mai valoroase cuceriri ale spiritului european, care apare in toate epocile de exaltare a valorii umane, roditoare de filozofii antropocentrice. raționaliste. El a mai dat citeva flori tîrzii în clasicism si o bogată recoltă in secolul luminilor, iar în secolul al XX-lea redevine ideal de existentă pe alte coordonate. Umanismul este în fiece epocă a istoriei europene cea mai frumoasă amintire intelectuală a tarilor bă- trînului continent si o chezășie păstrată pentru certitudinile privitoare la soarta viitoare a omului".Și să reținem pseocuparea revistei de a conferi concluziilor cu asemenea densitate si anvergură o permanentă raportare la universul vieții școlare, la structura ei organizatorică. succesiv adaptată și mereu adaptabilă exigentelor formării personalității. Dintre cerințele formulate în acest sens se cuvin amintite îndeosebi cele care pledează pentru extinderea si aprofundarea studiului limbii latine in liceele de toate profilurile, asa cum de altminteri o atestă și concluziile recentului colocviu. desfășurat ad-hoc. cu prilejul ediției a doua a concursului de limba latină, organizat în aprilie la București. în acest sens, în articolul Filologia clasică și istoria, semnat de conf. univ. dr. Zoe Petre, de la Universitatea din București, se spune : „Pentru istoria noastră națională (...) cunoașterea limbilor clasice este de-a dreptul vitală (...). în condițiile in care. în concepția partidului nostru, conștiința istorică reprezintă temeiul însuși al conștiinței politice si patriotice. cunoașterea adecvată a limbii latine trebuie să fie o coordonată a învățămîntului liceal de toate profilurile". Iar argumente in sprijinul acestei cerințe oferă, din unghiuri diferite, dar convergente în esența si finalitatea lor, conf. univ. dr. Dumitru Protase. de la Universitatea din Cluj-Napoca. in remarcabilul studiu Unitate si continuitate pe teritoriul Daciei vechi in perioada finală a etnogenezei românilor (sec. IV—VII), lector univ. dr. Dan Slușanschi, de la Universitatea din București, cu Poarta latinității, prof. Virginia Paraschiv. cu Poetica latină în școală, dialogul literar dintre eminentul filolog conf. univ. dr. I. Fischer și coordonatorul revistei, prof. Petrache Dima. ca si alte intervenții precum Epicureismul la Lucretiu. Mit si simbol în viziunea Iui Lucretiu. Teatrul lui Seneca, Curentele literare în Roma antică, Eu- greco-latină. a antichității români", cu- cercetărl asu
ropa și antichitatea Moștenirea lingvistică greco-latine ș.a.Rubrica „Umaniști prinzînd portrete oripra unor aspecte mai puțin cunos-' cute din moștenirea antichității clasice. o rubrică de însemnări, cu cîteva merituoase contribuții ale elevilor, mentionarea unor tălmăciri românești sau a unor lucrări mai puțin cunoscute din bibliotecile noastre completează fericit conținutul acestei reviste pentru elevi, utilă însă titorilor de toate vîrstele. ci-

Mihal IORDANESCU

itorul României (color) • Deplină 
încredere, puternică angajare re
voluționară în Jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu

21,35 Te cîntăm, iubită țară ! Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

(15 68 75, sala Studio) : „Treptele a- 
firmării artistice-. Ioana Ivan-Roncea
— harpă, Bogdan Băcanu — percuție
— 17,30; (la Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România): Recital de 
pian Manuela Giosa •— 18; (Ateneul 
Român): „Comori camerale". Came
lia Cojocaru-Sima — pian, Marius 
Sima — vioară, Simlon Jebelean — 
corn — 19
• Opera Română (13 18 57): Emani
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Sil
via — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Iarna cînd au murit can
gurii — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Spectacol folcloric 
extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Unde ești tu. Bimbo 7 — 9; 15
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților): O fetiță mai cu moț 
— 10; 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Mobilă și durere — 19
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Cronica zileiLa București au început, Marți, lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comitetului Economic Mixt România—Japonia, la care iau parte membri ai conducerii unor ministere și întreprinderi românești de comerț exterior, reprezentanți ai unor firme japoneze.Sînt examinate stadiul actual al relațiilor economice româno-japone- ze, posibilitățile de extindere șl diversificare a schimburilor reciproce de mărfuri, de dezvoltare a cooperării economice și tehnico-științifice în domenii de interes comun.*Marți, Ia Casa Culturii R.S. Cehoslovace din Capitală, dr. LibuSa Vajdova de la Academia Slovacă de Științe din Bratislava a susținut prelegerea „Receptarea operei lui Mihai Eminescu în literatura cehă și slovacă", în cadrul căreia a adus un omagiu personalității marelui nostru poet național.
REPORȚAJE9NOȚEț>INFO^^

BRAȘOV : Crește productivitatea munciiîn ultima perioadă, colectivul Rafinăriei Brașov a aplicat în procesul de producție mai multe măsuri care vizează perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție și care se caracterizează printr-o eficiență economică ridicată. Este vorba, printre altele, de introducerea reglajelor automate pe circuitele tehnologice, de creșterea capacității de amestec-finisare a instalației de aditivare, de mecanizarea transportului intern. în același context se înscriu și măsurile organizatorice luate în scopul reducerii timpilor de revizie a instalațiilor, care au avut ca efect obținerea unui spor de 200 tone uleiuri
BISTRIȚA : Succese în înnoirea 

și modernizarea producțieiColectivul întreprinderii Mecanice Bistrița depune eforturi susținute pentru înnoirea si diversificarea producției, pentru modernizarea fluxurilor de fabricație. Au fost asimilate noi tipuri de motoare electrice pentru mașini textile și motoare vibratoare, precum și noi tipuri de scule pneumatice, în secția de fabricație a sîrmei din aluminiu se desfășoară in prezent ample lucrări pentru punerea în funcțiune a trei noi linii de tre- filare, ca și pentru dotarea celorlalte linii cu dispozitive de lubri-
SIGHETU MARMAȚIEI :Colectivele de oameni ai muncii din municipiul Sighetu Marmației acționează cu perseverentă pentru îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor de plan. Măsurile aplicate pentru perfectionarea organizării și modernizarea producției, extinderea inițiativelor muncitorești, implicarea fermă a consiliilor oamenilor muncii în a- sigurarea bazei tehnico-materiale, folosirea mai eficientă a mașinilor și utilajelor din dotare s-au

HARGHITA: RealizăriResursele locale, materialele recuperabile existente în județul Harghita oferă condiții excelente pentru dezvoltarea activității de industrie mică în unitățile cooperației meșteșugărești din această zonă. Folosind intens si cu pricepere aceste posibilități, meșteșugarii harghiteni se înscriu, de o bună perioadă de timp, pe locuri fruntașe pe ramură, ei reușind , să-si îndeplinească înainte de termen sarcinile de plan la toti indicatorii, în 1988 ei au obținut o producție- marfă suplimentară în valoare de peste 21 milioane lei. in condițiile îndeplinirii si depășirii sarcinilor da livrare la fondul pieței. Dar rezultatul cel mai da seamă. care atestă ampla angaiare si certa măiestrie profesională exprimată în produse de cea mai bună calitate si ridicat grad de funcționalitate, s-a înregistrat în activitatea productivă destinată exportului, livrîndu-se suplimentar partenerilor externi produse in valoare de peste 10 mi
Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :în anul 1989, o importanță deosebită în cadrul diverselor formule oferite participanților la sistemele de joc, un loc cu totul aparte îl dețin TRAGERILE EXCEPȚIONALE LOTO, care oferă numeroase cîștiguri în autoturisme, excursii peste hotare și însemnate sume de bani, de valori fixe și variabile. O asemenea acțiune este programată să aibă loc și duminică, 21 mai, cînd va exista din nou posibilitatea de valorificare deplină a șanselor, avînd în vedere marile avan
Joc bun si mult succes fotbaliștilor noștri!

Aii, la stadionul „Steaua", meciul România — Bulgaria, din preliminariile campionatului mondialAstăzi, la stadionul „Steaua" din Capitală, amatorii de fotbal vor asista cu mult interes la partida România — Bulgaria din preliminariile campionatului mondial.Toate partidele oficiale pe care echipa reprezentativă a României le-a jucat pe terenul stadionului Steaua s-au încheiat cu rezultate favorabile pentru jucătorii noștri. Dintre aceste meciuri, amintim, de exemplu, cele două victorii asupra puternicei reprezentative a Spaniei (1—0 și, mai recent, 3—1), victorii obținute prin jocul energic, avîntat și foarte spectaculos al fotbaliștilor români.In noțiunea importantă, pe care o definim generic sub numele de avantaj al terenului propriu, se cuvine să încadrăm marile și repetatele succese ale echipei Steaua, succese realizate, desigur, și în deplasare, dar, in special, la inflăcăra- tul stadion propriu din cartierul bucureștean Drumul Taberei, unde zeci de mii de susținători trăiesc intens toate minutele meciurilor alături de fotbaliștii români. Gheorghe Hagi și coechipierii săi vor juca deci acasă acest important meci România — Bulgaria, al. cărui rezultat trebuie să contribuie Ia o nouă performanță de răsunet internațional : promovarea echipei reprezentative a României in turneul final al campionatului lumii. Benefi

Marți au început la București „Zilele filmului indian", manifestare ce se înscrie în cadrul relațiilor de colaborare cultural-artistică dintre România și India. Organizate, de asemenea, în orașele Pitești și Craiova, zilele consacrate cinematografiei indiene oferă o selecție de noi lung-metraje artistice.La spectacolul de gală ce a avut Ioc la cinematograful „Studio" au luat parte membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și alte persoane oficiale, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Nathu Ram Verma, ambasadorul Indiei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)

minerale. O realizare de ultimă oră în acest domeniu este și executarea cu forțe proprii a unei linii tehnologice pentru fabricarea uleiurilor de lagăre și tratamente termice, care, pe lingă un spor apreciabil de producție, asigură și îmbunătățirea substanțială a parametrilor calitativi și de fiabilitate ai produselor. Măsurile amintite, la care se adaugă altele, au permis ca productivitatea muncii să fie depășită cu peste 34 000 lei pe om al muncii, întreprinderea reușind să realizeze suplimentar, pe această cale, peste 900 tone de lu- brifianți, respectiv uleiuri minerale și unsori, care au fost livrate unor ramuri de vîrf ale industriei noastre. (Nicolae Mocanu).
fiere în scopul obținerii sîrmei cu luciu metalic. Se lucrează în ritm intens pentru punerea în funcțiune a laminorului de profile și calibrat bare cu secțiunea de pînă la 15G milimetri pătrați. Acest utilai modern. realizat la întreprinderea de Mașini-Unelte și Agre'gate București. în colaborare cu binecunoscuta întreprindere „1 Mai" din Ploiești, va realiza peste 100 tipuri de profile cerute de toate întreprinderile de mecanică fină din tară. (Gheorgbe Crișan).
Producție suplimentarăconcretizat în perioada care a trecut din acest an în depășirea planului la producția-marfă industrială cu 26 milioane lei și creșterea, la nivelul municipiului, a productivității muncii planificate cu 1 600 lei pe lucrător. Au fost realizate peste pievederi importante cantități de mobilier din lemn, tricotaje, confecții textile, piese de schimb auto, organe de asamblare, încălțăminte și altele. (Gheorghe Pârja).

ale meșteșugarilorlloane lei. Că acest rezultat nu este întîmplător si că-si are explicația în buna organizare a muncii. în dotarea și aprovizionarea tehnico- materială. în efortul creator si productiv al meșteșugarilor tuturor celor 14 unităti cooperatiste o dovedește faptul că și în acest an s-au obținut rezultate foarte bune. Acordăm întreaga noastră atenție valorificării superioare a resurselor locale prin activități de mică industrie și dezvoltarea tot mai accentuată a prestărilor dc servicii către populație — ne spune tovarășa Kiss Ileana, președinta Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești. Ca urmare. în actualul cincinal, ritmul anual de creștere a producției industriei mici a fost. în medie, de aproape 11 la sută. Numărul unităților de producție si prestări de servicii a crescut an de an si prin înființarea. 4n ultimii trei ani, a două noi unități cooperatiste in orașele-centre muncitorești Bălan și Vlăhița.
(Nicolae Șandru).

taje ale formulei tehnice : 66 de numere, în cadrul a 7 extrageri, grupate după sistemul „legării" cîte două sau cîte trei, ceea ce înseamnă că se poate cîștiga și cu 3 numere din 24 și, respectiv, 18 extrase. Desigur că șanse maxime au biletele în valoare de 25 de lei, care participă la toate extragerile, cu acces la întregul evantai de cîștiguri. Termenul-limită pentru procurarea de bilete cu numerele favorite este simbătă, 20 mai.

ciind de susținerea entuziastă a unui public fără de pereche, se impune ca fotbaliștii echipei României să răspundă astăzi acestei încrederi printr-o nouă victorie sportivă.Fără îndoială, echipa Bulgariei, masiv remaniată și cu o nouă conducere tehnică, va constitui un partener de întrecere dificil. Se cuvine, prin urmare, ca fotbaliștii noștri să joace cu multă seriozitate și răspundere chiar din primul minut, sa joace energic și decis pînă la fluierul final al arbitrului, să constituie sufletește un monolit, indiferent cum se vor numi cel 11 titulari. Se încearcă recuperarea portarului Silviu Lung, afectat de dureri lombosciatice ; să sperăm în reușita deplină a acestei recuperări ; în eventualitatea contrară, va fi utilizat tînărul și talentatul portar Stelea. Cum ne spunea ieri antrenorul Em. Jenei, el va anunța echipa abia în preajma începerii partidei. Pină atunci, cu titlu de probabilitate, Em. Jenei ne-a comunicat formația : Lung (Stelea) — Iovan, Rednic, Bumbescu, Klein (Rotariu) — Sabău, Popescu, Hagi, Rotariu (Mateuț) — Lăcătuș și Cămătaru. Echipa Bulgariei, care a sosit ieri după-amlază la București, a efectuat antrenamentul de rigoare la

ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Maiestății Sale Regele OLAV V al NorvegieiOSLOCu prilejul Zilei naționale a Norvegiei — ziua Constituției, vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul norvegian.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Situată în apropiere de Oslo, mica și pitoreasca localitate Eidsvoll reprezintă pentru poporul norvegian simbolul afirmării propriului destin, în clădirea păstrată cu venerație pînă astăzi s-a desfășurat, cu 175 de ani în urmă, la 17 mai 1814, reuniunea primilor deputati aleși de popor, care au adoptat Constituția Norvegiei independente. Astfel, Eidsvoll a intrat în istorie consem- nînd, peste ani, dragostea de libertate a poporului norvegian, care, de atunci, cinstește ziua proclamării Constituției ca sărbătoare națională.Deși odinioară Norvegia se număra printre țările sărace ale Europei, în răstimpul trecut s-a transformat, prin hărnicia, dîrzenia și tenacitatea poporului ei, intr-un stat cu un nivel ridicat de dezvoltare, cu o susținută creștere economică, incluzînd o puternică flotă comercială și o industrie de pescuit remarcabilă. Valorificarea resurselor naturale oferite de configurația geofizică specifică a țării, în special numeroasele cursuri de apă, a contribuit la acoperirea în cea mai mare parte ‘a necesităților energetice ale țării. Descoperirea ulterioară și exploatarea vastelor zăcăminte de petrol și gaze din Marea Nordului — care asigură peste 40 la sută din venituri — au situat Norvegia pe primul loc în rîndul țărilor vest- europene exportatoare de petrol. Potrivit unor declarații ale ministrului norvegian al petrolului. în prima jumătate a acestui an Norvegia a procedat la o sporire a extracției de petrol de la 1,4 la 1.5 milioane barili pe zi, ceea ce reprezintă o creștere substanțială față de producția din anul trecut. Progra-
★Cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, marți a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate

Unități turistice în județul Vîlcea

Situat în nord-estul Olteniei, județul Vilcea, în care munții Lotrului, Făgărașului, Căpâtinei și Coziei își dau intilnire cu dealurile subcarpatice ale Drăgâșanilor și Oltețului, este o importantă zonă turistică a țării. Partea muntoasă este străbătută de pitoreștile de- filee ale Oltului și Lotrului, de salba de lacuri de acumulare formate pe cursul acestor ape. de numeroasele stațiuni balneare și climaterice — Călimănești-Căciu- lata, Olănești, Govora, Ocnele Mari — adevărate „uzine" de sănătate, vestite prin apele lor cu efecte terapeutice. Străbătînd aceste plaiuri, turiștii fac cunoștință cu originalitatea și bogăția folclorului vîlcean. cu frumoasa arhitectură a caselor, ornate cu multă fantezie, cu lucrările meșterilor în cioplirea lemnului din comunele Șerbănești, Costești, Vaideeni și Urșani. precum și cu arta olăritului, localitatea Horezu bucurîndu-se de o mare faimă datorită ceramicii sale frumos pictate.Obiectivele de interes turistic sînt numeroase și se întrec în frumusețe. La Măldărești (D.N. 67, cu abatere de 5 kilometri din localitatea Horezu) se poate vizita complexul muzeistic. De asemenea, monumentele arhitectonice de mare interes istoric de la Cozia, Bistrița, Pîncota, Horezu, Govora sînt 

stadionul „Steaua". Antrenorul D. Penev amină și el comunicarea formației definitive, din care totuși nu vor lipsi atacanții Stoicikov și Kos- tadinov. întrecerea va începe la ora 18 și va fi arbitrată de o brigadă din U.R.S.S., la centru — Serghei Husainov.Să le dorim fotbaliștilor români un joc de calitate și eficient, cu un rezultat pe măsura așteptărilor. Mult succes echipei României, pe drumul calificării la turneul final al campionatului lumii.
Valeriu MIRONESCU

In partida echipelor 
de tineret

România—Bulgaria 2-1La stadionul „Ciulești" din Capitală s-a disputat ieri meciul dintre selecționatele României și Bulgariei, con- tînd pentru preliminariile campionatului european de fotbal rezervat echipelor de tineret..Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 2—1 (2—1). Golurile au fost marcate de Răducioiu (min. 7), Lupescu (min. 13), respectiv, I. Slavcev (min. 25). 

mul energetic norvegian are în vedere, totodată, diversificarea, în continuare, a resurselor, inclusiv prin punerea în valoare în mai mare măsură a izvoarelor geotermale și extinderea centralelor nucleare. La jumătatea anului trecut au fost des.operite două importante zăcăminte de minereuri rare — de scan- diu, cunoscut pentru interesul pe care-1 prezintă pentru cercetările fizice din domeniul supraconducti- bilității și al laserilor de mare putere, precum și de beriliu, folosit în special în astronautică. Concomitent, în ciuda faptului că pămîntu- rile arabile reprezintă doar 2,6 la sută din teritoriul țării, agricultura constituie un sector important al economiei naționale, atît prin volumul producției, cît și prin randamentele superioare obținute.Pe plan internațional, Norvegia acționează, alături de celelalte țări nordice, pentru oprirea cursei înarmărilor, crearea unei zone denu- clearizate în regiune, întărirea securității și asigurarea păcii pe continent și în lume.între România și Norvegia se dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare, întemeiate pe egalitate în drepturi și respect reciproc. O contribuție deosebit de importantă Ia evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale a avut vizita de stat efectuată în Norvegia în 1980 de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vizită ce a deschis noi perspective cooperării pe plan economic și în alte domenii de activitate, în interesul ambelor popoare, al promovării cauzei generale a păcii și înțelegerii.
★impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public. (Agerpres)

vizitate atît de turiștii români, cît și de oaspeți de peste hotare.După vizitarea localității Horezu, turiștii pot poposi la hotelul Horezu, situat pe șoseaua națională Rimnicu Vilcea — Tirgu Jiu. unitate turistică de categoria I. cu camere confortabile și restaurant. Pe șoseaua națională Rimnicu Vîlcea — Sibiu turiștii se pot opri în ștatiunea Călimănești-Căciulata, supranumită „Perla Oltului", stațiune cunoscută încă de pe vremea romanilor. Situată la o altitudine de 280 metri, la poalele masivului muntos Cozia. stațiunea are numeroase izvoare de apă curativă, recomandabile în tratamentul a numeroase afecțiuni. De aici, turiștii pot face excursii pe valea Lotrișo- rului și la Voineasa. îi întimpmă hanul Lotrișor (la 5 kilometri de Căciulata și la 25 kilometri de Rimnicu Vilcea), unitate turistică de categoria I. cu 35 de camere cu încălzire centrală, restaurant cu terasă. O altă unitate turistică este hanul Topologu, amplasat pe drumul național Pitești — Rimnicu Vîlcea, in pădurea de pe malul pîrîului Topologu (DN 7 la kilometrul 44 de Pitești și la 17 kilometri de Rimnicu Vîlcea). Unitatea dispune de căsuțe tip camping și restaurant. Hanul de aici funcționează în tot timpul anului, oferind turiștilor condiții de odihnă și agrement dintre cele mai bune.
CAIAC-CANOE. Cea de-a 14-a ediție a Balcaniadei de caiac-canoe, desfășurată la Zagreb, a fost dominată de sportivii români, care au cucerit în total 21 de medalii, dintre care 13 de aur, 6 de argint și 2 de bronz.Pe locul doi în clasamentul final s-a situat Bulgaria, cu 6 medalii de aur.La întreceri au participat 95 de sportivi din Bulgaria, Grecia, România și Iugoslavia.CICLISM. Disputată pe traseul Berlin—Dresda (197 km), etapa a 8-a a competiției cicliste internaționale „Cursa Păcii" a fost cîștigată de Uwe Raab (R.D.G.) în 4 h 50’42”. Cu primul pluton, în același timp cu învingătorul, au sosit și cicliștii români D. Catană, L. Covaci și A. Balaș. Tricoul galben a fost preluat de Raab, care conduce în clasamentul general individual, urmat la 10” de coechipierul său Ludwig și la 12” de fostul lider, bulgarul Șumanov.Pe echipe continuă să conducă formația Bulgariei. Astăzi se desfășoară etapa a 9-a, Dresda—Mlada Boleslav (167 km).ANTIDOPING. Comisia medicală a Comitetului Internațional Olimpic a comunicat, la Geneva, că dintre 47 069 controale antidoping efectuate în cursul anului 1988 în întreaga lume, 1 153 au fost pozitive, ceea ce reprezintă un procent de .2,45 la sută.TENIS. Turneul de la Hamburg a fost cîștigat de jucătorul cehoslovac Ivan Lendl, care l-a întrecut în finală cu 6—4, 6—1, 6—3 pe Horst Skoff (Austria).

Din țările socialiste

POTENȚIALUL CREATOR 
ÎN STRATEGIA MODERNIZĂRII

„Nu ne mai putem extinde. Am 
intrat intr-o nouă fază a dezvol
tării, care presupune eficiență ma
ximă in întreaga activitate econo- 
mico-socială". Această idee a revenit mereu în discuțiile cu cadre de partid și din economie, cu cercetători din Praga și Plzen, Bratislava și Gottwaldov. O asemenea orientare pornește de la realitatea că în anii construcției socialiste economia cehoslovacă a acumulat un mare potențial. Evocînd drumul parcurs, directorul Institutului de prognoză al Academiei cehoslovace de științe sublinia în acest sens că Cehoslovacia realizează în prezent, în mai puțin de o lună, echivalentul producției anuale maxime dinainte de război. De la un timp însă — arăta interlocutorul — a început un proces de devalorizare a resurselor acumulate pe baza unei dezvoltări cu caracter extensiv. Astfel, industria grea a început să supraliciteze resursele de energie, materiale, de mină de lucru. Aceasta pentru că, pe de-o parte, potențialul creat nu este folosit suficient, iar pe de alta, consumurile de materii prime, energie și materiale sînt încă relativ ridicate.în toate întreprinderile vizitate se constată că o principală preocupare este înfăptuirea măsurilor elaborate de partid vizind ridicarea la un nivel superior a eficienței. S-a trecut sau se trece la creșterea numărului de locuri de muncă în două sau trei schimburi, îndeosebi în industria construcțiilor de mașini și în electronică. „In lu

mina noilor cerințe, nu ne putem 
permite să pierdem nici măcar o 
oră in folosirea utilajelor din aces
te ramuri — ni se spune. Aici, 
mai mult decît in alte domenii, 
progresul tehnic și, o dată cu el, 
uzura morală a mașinilor și utila
jelor se desfășoară intr-un ritm 
deosebit de ridicat. Și trebuie să 
lucrăm in așa fel incit, atunci 
cind apar mașini noi, cu parametri 
superiori, să avem certitudinea că 
pe cele din generația precedentă 
le-am folosit din plin".Peste tot în țară s-au inventariat mașinile și utilajele uzate fizic și moral și s-a trecut la înlocuirea lor. în actualul cincinal sînt dezafectate aproape de două ori mai multe capacități de acest gen decît în cincinalul precedent. Din reducerea cheltuielilor pentru reparații se obțin economii imense, eliberîndu-se în același timp întinse spații pentru mașini și utilaje noi, avansate. După asemenea criterii se desfășoară și modernizarea industriei metalurgice, care reprezintă în prezent o zecime din producția industrială.' Producțiile cu randament slab sînt reduse sau oprite. Iată, coșurile din Bohumin fumegă din ce în ce mai slab deoarece combinatul de aici e pe cale de a-și înceta existența. In mare parte va fi redusă producția de fier la Vitkovice. în schimb, se modernizează uzinele metalurgice de perspectivă, întreprinderile din Kosice, „Kle- ment Gottwald" din Ostrava, cele din Poldi și Trinec sînt în curs de dotare cu echipamente pentru producerea oțelului prin turnare continuă. Noile tehnologii — precizează interlocutorii — sînt menite, între altele, să ducă la reducerea consumului de energie și materie primă, ca și la eliminarea daunelor ecologice.

Prefață la sezonul turistic de vară
Anunțat mai devreme de timpul excelent din luna aprilie, avertizat să 

nu-și grăbească apariția de zilele ploioase și friguroase de la începutul 
lunii mai, sezonul turistic de vară își prefațează cu pași repezi intilnirea 
cu anotimpul vacanțelor însorite. Ceea ce înseamnă că întrebările despre 
stadiul pregătirii lui, despre strategia organizatorilor de turism in acest 
an constituie un subiect de strictă actualitate. Care sînt trăsăturile carac
teristice ale sezonului turistic estival '89, prin ce se va distinge el în 
comparație cu alte sezoane ?

Documentarea efectuată pe această temă la Ministerul Turismului con
turează un răspuns bogat in informații de larg interes.

Modernizarea bazei ma
teriale — un proces conti
nuu. Special*^*1 in turism sînt de părere că, datorită fondurilor de investiții alocate de-a lungul anilor, România și-a creat în acest domeniu o bază materială de care puține țări dispun. Edificator în acest sens este faptul că pentru toate principalele segmente ale potențialului turistic al tării — turismul de 
litoral, turismul montan, turismul 
balnear și turismul de tranzit — s-a creat, în ultimii 25 de ani, o bază materială modernă și îndestulătoare. Apare deci firească preocuparea ca modernizarea ei să devină — ca să ne exprimăm metaforic — un „proces cu foc continuu". Iar a- cest proces a adăugat și adaugă în continuare importante înnoiri și pentru sezonul turistic de vară ’89. în două direcții distincte. Pe de o parte, prin pregătirea întregii baze materiale în „ținută de gală" pentru întîlnirea cu sezonul estival. Ceea ce înseamnă că absolut fiecărei unități de turism, indiferent de locul și importanta ei, i s-au adus modernizările necesare, atît în interior cit și exterior, pentru crearea unui mediu ambiant plăcut. Pe de altă parte, s-au aplicat în continuare prevederile unei strategii de durată mai lungă privind modernizarea in
tegrală a bazei materiale din uni
tățile destinate turismului inter
național — în primul rînd în stațiunile de pe țărmul însorit al Mării Negre și, apoi, în stațiunile balneare și montane, care sînt solicitate într-un grad ridicat pe tot parcursul anului. Beneficiarele strategiei a- mintite sînt în acest an în mod deosebit stațiunile Mamaia și cele din zona Mangalia — pe litoral, stațiunile balneare Vatra Domei, Covas- na, Băile Felix, Băile Herculane, Buziaș, Slănic Moldova și stațiunile montane de odihnă și sporturi de iarnă Poiana Brașov, Sinaia, Predeal ș.a.
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 17 mai, ora 20 — 20 mal, ora 20. 
în țară : Vremea se va încăl
zi și va ti predominant frumoa
să. Cerul va fi variabil, cu tnnorărl 
trecătoare In cursul după-amiezelor in

Un vast program de modernizare se înfăptuiește în energetică. O- biectivul urmărit este înlocuirea treptată a termocentralelor costisitoare și dăunătoare pentru mediul ambiant cu centrale atomoelectri- ce, care urmează să producă, în final, mai mult de jumătate din e- nergia electrică necesară țării, eco- nomisindu-se în felul acesta anual circa 60 milioane tone de cărbune. La comitetul orășenesc de partid din orașul Plzen ni s-a vorbit despre succesele obținute la uzinele „Skoda" din localitate în asimilarea și producerea de reactoare pentru centrale nucleare. La realizarea de echipamente pentru aceste centrale au fost antrenate și o serie de alte importante întreprinderi, care, la rîndul lor, au trebuit să fie modernizate. Și, dacă pentru prima centrală atomoelectrică cehoslovacă, cea mai mare parte a instalațiilor au fost importate, ponderea contribuției industriei cehoslovace în dotarea altor asemenea unități din țară a crescut sistematic, depășind 70 la sută.
Note de călătorie 

din R. S. Cehoslovacă

Esența modernizării o constituie restringerea ramurilor bazate pe un grad insuficient de valorificare a materiilor prime și resurselor de energie și implantarea tehnologiilor celor mai moderne, a informaticii și electronicii, valorificarea superioară a forței de muncă, „in- telectualizarea" producției. în prim- plan se află introducerea rapidă a progresului tehnico-științific. Nici- cind în trecut — arată interlocutorii — cercetarea științifică cehoslovacă nu a avut un cîmp atit de larg de acțiune ca în prezent, nici- cînd în fața ei n-au stat atîtea o- biective concrete de soluționat. Circa 200 de mii de cadre științifice se concentrează asupra soluționării unei vaste game de pro- bleme, de la electronică la bionică, de care depinde ieftinirea producției, eficientizarea ei, creșterea productivității muncii și a venitului național. Ținta activității de cercetare este reutilarea economiei cu mașini și utilaje la nivel mondial, în acest sens investindu-se în actualul cincinal cu aproape 120 miliarde de coroane mai mult decît în cincinalul precedent.Deopotrivă, în laboratoare șl în întreprinderi se lucrează intens pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite. Iar electronica este in fruntea sectoarelor care se dezvoltă in ritm deosebit. Și nu există ramură a economiei naționale care să nu beneficieze de aportul în continuă creștere ăl acesteia. Ca rezultat al colaborării intre cercetare și producție, în întreprinderile constructoare de mașini au fost de a- cum introduse 50 de linii flexibile de producție, numărul lor urmînd să crească simțitor pînă la sfîrși- tul cincinalului. Economiștii au calculat că, prin folosirea acestor linii, productivitatea muncii crește de trei ori. în paralel, se dezvoltă robotica, în procesul de amenajare pentru folosirea roboților aflîn- du-se mii de sectoare de muncă.în actuala etapă, progresul tehnico-științific, legat de modernizarea bazei productive, se desfă

Afirmarea stațiunilor 
destinate turismului inter
național. Al doilea obiectiv important urmărit în pregătirea sezonului turistic de vară vizează inte
grarea mult mai eficientă a unor 
stațiuni în circuitul turismului in
ternațional. Un asemenea statut l-au dobîndit și îl vor afirma și mai puternic în acest an toate stațiunile de pe litoral și în special Mamaia, în zona montană, stațiunile Poiana Brașov, Sinaia și Predeal se înscriu în acest an cu noi argumente de competitivitate — pe planul dotărilor și al calității serviciilor — în circuitul turistic internațional. Iar stațiunile balneare Vatra Dor- nei, Băile Felix, Băile Herculane ș.a. urmează să le reconfirme și mal mult.Ce înseamnă integrarea în circuitul turistic internațional ? Pe de o parte, ridicarea gradului de confort, a calității serviciilor și agrementului, a tuturor condițiilor de odihnă și refacere fizică la nivelul standardelor internaționale. Pe de altă parte, asigurarea — tocmai prin crearea condițiilor amintite — a unui sejur agreabil și reconfortant pentru cît mai mulți turiști.

Valorificarea întregului 
potențial turistic și în mod 
deosebit a zonelor de ex
cepție prin frumusețea lor. Adevărul că țara noastră se numără printre cele care au unul din cele mai bogate potențialuri turistice nu mai surprinde pe nimeni. în pregătirea sezonului estival ’89 s-a avut In vedere valorificarea cît mal deplină a acestuia — începînd cu numeroasele zone de agrement din jurul orașelor și continuînd cu toate celelalte atracții atît de bogate
regiunile sud-vestlce șl la munte, unde, 
pe alocuri, se vor semnala averse de 
ploaie, însoțite și de descărcări elec
trice. în restul teritoriului, aceste fe
nomene vor fi cu totul Izolate sore 
sfîrșltul intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
trecătoare, cu viteze de pînă la 40 ki
lometri la oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, ușor 
mal coborîte în depresiuni, iar cele 

șoară paralel cu perfecționarea mecanismului economic și a întregii vieți sociale, potrivit hotăririlor adoptate de Congresul al XVII-lea și de plenarele ulterioare ale C.C. al partidului. Obiectivul central este acela de a crea condițiile pentru folosirea mai eficientă a superiorității relațiilor de producție socialiste. Programul adoptat în acest sens pornește de la principiile fundamehtale ale socialismului științific — întărirea proprietății sociale asupra mijloacelor de producție, dezvoltarea planificată a economiei, repartiția după rezultatele muncii, adîncirea democrației socialiste, în condițiile asigurării rolului conducător al partidului comunist. Așa cum apreciau interlocutorii noștri, profundele transformări care se înfăptuiesc exprimă continuitatea revoluționară a politicii partidului, preocuparea de a ridica, pe baza dezvoltării potențialului creator al poporului, societatea socialistă cehoslovacă la un nivel calitativ su- nerior. Perfecționarea mecanismului economic, potrivit condițiilor specifice Cehoslovaciei, este privită ca un proces complex, actuala etapă pregătind condițiile pentru trecerea, începind de anul viitor, la autogestiunea și autofinanțarea completă a întreprinderilor. Au fost simplificate și structurile organizatorice în cadrul economiei, prin înlăturarea verigilor intermediare, întreprinderile fiind puse în relație directă cu organele centrale. Noul mecanism este menit să asigure cointeresarea întreprinderilor, a colectivelor și fiecărui om al muncii în creșterea eficienței activității lor ; veniturile, retribuția sînt în raport direct cu contribuția proprie la dezvoltarea socială. „Trecerea la noul mecanism 
economic solicită mari eforturi, o 
activitate după concepții și cu me
tode noi și, inainte de toate, o 
înaltă responsabilitate — ni s-a spus Ia Praga. Nu există rețete 
gata pregătite pentru succes. Dar 
căutăm soluții in mod responsabil, 
încercăm tot ce este bun pentru a 
merge inainte. Trebuie să dezrădă
cinăm anumite deprinderi dăună
toare, inerția, să lucrăm împotriva 
comodității și mediocrității. Linia 
partidului este îndreptată spre eli
minarea neajunsurilor, pentru a 
se realiza o nouă calitate în toate 
sferele vieții sociale. Înfăptuirea 
acestei linii presupune participarea 
largă a tuturor oamenilor muncii".în oricare din cele nouă mii de localități ale țării s-ar afla, vizitatorul poate constata puternica în- rîurire pe care o au în viața politică internă pregătirile pentru cel de-al XVIII-lea Congres al partidului comuniștilor cehoslovaci. Convocat pentru luna mai 1990, congresul este menit să aprecieze condițiile trecerii societății cehoslovace într-o nouă etapă, superioară, determinată îndeosebi de expansiunea progresului științei și tehnicii în toate domeniile. Pregătirile presupun punerea în mișcare a întregului potențial al partidului pentru analizarea experienței acumulate și prefigurarea viitoarei sale activități în vederea dezvoltării economico-sociale și mai puternice a țării.

Al. CAMPEANU

ale turismului românesc. Am fost informați că o atenție deosebită se va acorda în acest sezon integrării 
mai complexe, mai eficiente, in cir
cuitul turistic, a unor zone de ex
cepție prin frumusețea lor. Este vorba, în principal, de Delta Dunării, de Dunăre în ansamblul el ca potențial turistic, de Canalul Dunăre — Marea Neagră, de Transfăgă- rășan. Este vorba, în același timp, de alcătuirea mai judicioasă a unor 
trasee care să facă cunoscute tu
riștilor mărețele înfăptuiri ale po
porului român în cei 45 de ani de la 
victoria r,evoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă — înfăptuiri care se constituie într-o adevărată epopee, constructivă și de frumusețe a României socialiste.

Calitatea serviciilor — 
„cartea de vizită" a ospita
lității. ° ^ă cu un potențial turistic bogat ca al României, care și-a creat o bază materială în măsură să-i asigure o valorificare cît mai eficientă, nu poate să nu-și propună ca obiectiv esențial realizarea unor importante încasări valutare din turism. Ceea ce înseamnă că trebuie să se angajeze cu toate forțele și în asigurarea unor servicii competitive pe toate planurile — de la primirea turistului pînă la conceperea programelor de vacanță oferite. Pregătirile pentru actualul sezon turistic de vară au vizat mai mult ca oricînd și această latură principală — calitatea serviciilo . Există aprecieri că eforturile făcute pe linia pregătirii și selecționării cadrelor, generalizării experienței unor unităti fruntașe, distinse cu titlu* de „Erou a-1 Muncii Socialiste" — și în sistemul turismului există două asemenea unități —, afirmării unor bucătari și cofetari români în competițiile internaționale reprezintă o certitudine că în anul 1989 se vor înregistra importante salturi calitative în domeniul serviciilor. Ceea ce ar constitui o bază efectivă pentru înscrierea turismului nostru, pe măsura condițiilor create, pe coordonatele unei activități și mai competitive, și mai eficiente.

Constantin PRIESCU

maxime, în general, între 22 șl 30 de 
grade. Pe alocuri, noaptea și diminea
ța se va produce ceață, mai ales in 
vestul și centrul țării. In București : 
Vremea se va încălzi și va fi predomi
nant frumoasă, cu cerul variabil. Con
diții reduse de averse de ploaie in 
cursul zilei, spre sfîrșitul intervalului. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperațurile minime vor oscila între 
14 și 17 grade, iar cele maxime între 
25 și 29 de grade.



Schimb de mesaje intre secretarul general 
al Partidului Comunist Roman si secretarul 

general al Partidului Socialist ItalianROMA 16 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Paridului Comunist Român, au fost transmise secretarului general al Partidului Socialist Italian, Bettino Craxi, un mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și succese în activitate.Mulțumind, secretarul general al P.S.I. a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes în întreaga activitate, de prosperitate și pace pentru poporul român.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către secretarul general al P.S.I. a tovarășului Constantin Olteanu, membru al Comite

tului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care reprezintă Partidul Comunist Român la cel de-al 45-lea Congres al Partidului Socialist Italian. în cadrul întrevederii, i s-a înminat secretarului general al P.S.I. mesajul de salut adresat congresului din partea Partidului Comunist Român.în cursul convorbirii au fost evocate bunele relații dintre P.C.R. și P.S.I., dintre România și Italia, evi- dențiindu-se dorința reciprocă de dezvoltare a lor pe multiple planuri. S-a efectuat, de asemenea, un schimb de informații privind preocupările actuale ale celor două partide pe plan intern, precum și un schimb de păreri asupra unor probleme ale vieții internaționale.
JAPONIA: Miting alTOKIO 16 (Agerpres). — în orașul Naha — centrul administrativ al prefecturii japoneze Okinawa — a avut loc un miting al militanților pentru pace. Au fost prezenți și participanți la marșurile pentru apă-

militanților pentru pacerarea păcii care s-au desfășurat in diferite localități ale Okinawei. S-a cerut retragerea tuturor bazelor militare americane din Okinawa și transformarea insulei într-o zonă a păcii — relatează agenția T.A.S.S.
SPANIA: Demonstrație pentru evacuarea 

bazei navale americane de la RotaMADRID 16 (Agerpres). — Aproximativ 15 000 de locuitori din regiunea Andalusia (sudul Spaniei) au participat la o demonstrație, cerind evacuarea bazei navale americane de la Rota, din Golful Cadiz, inforr mează agenția A.D.N.
într-o declarație adoptată de participanți se exprimă temerea că la această bază sînt depozitate arme nucleare tactice și se cere „o Anda- lusie fără baze militare și fără arme nucleare".

împotriva staționării oricărui tip de rachete 

nucleare pe teritoriul PortugalieiLISABONA 16 (Agerpres). — Francisco da Costa Gomes, fost președinte al Portugaliei, s-a pronunțat impotriva staționării oricărui tip de rachete nucleare pe teritoriul țării. Potrivit agenției A.D.N., vorbind la un seminar la Coimbra, el a relevat că staționarea unor asemenea arme
ar contraveni dorinței populației lusitane ca peninsula iberică să devină zonă denuclearizată.La seminar au luat parte reprezentanți ai mișcării pentru pace, precum și personalități ale vieții politice și sociale din Portugalia, Franța și Spania.

ÎN POFIDA OPOZIȚIEI OPINIEI PUBLICE

S.U.A. au efectuat o nouă experiență nucleară 
subterană la poligonul din NevadaWASHINGTON 16 (Agerpres). — Statele Unite au efectuat luni o nouă experiență nucleară subterană la poligonul din Nevada — cea de-a patra de acest gen de la începutul anului. Ministerul american al Energiei a precizat că puterea exploziei a fost mai mică de 20 kilotone T.N.T.

Proteste trimise de primarii orașelor 
Hiroshima și NagasakiTOKIO 16 (Agerpres). — Primarii orașelor Hiroshima și Nagasaki au trimis ambasadorului S.U.A. in Japonia mesaje de protest împotriva experienței nucleare subterane efectuate luni la poligonul din Nevada, Statele Unite — transmite agenția Kyodo.

beijing ; Convorbirile chino-sovietice 
la nivel inalt

A fost anunțata normalizarea relațiilor pe linie de stat 
și de partidBEIJING 16 (Agerpres). — Marți, a avut loc la Beijing o întîlnire între Deng Xiaoping, președintele Comisiei militare a C.C. al P. C. Chinez, președintele Comisiei militare centrale a R. P. Chineze, și Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., aflat într-o vizită oficială în R. P. Chineză — informează agențiile China Nouă și T.A.S.S.în cursul întîlnirii, Deng Xiaoping i-a spus conducătorului sovietic : ,,Putem profita de acest prilej pentru a anunța normalizarea relațiilor chino-sovietice. Aceasta înseamnă, de asemenea, normalizarea relațiilor dintre partidele comuniste chinez și sovietic".în fața poporului chinez, a menționat Deng Xiaoping, s-a ridicat problema dacă este posibil să se îmbunătățească relațiile chino-sovietice. Din acest motiv, a spus Deng Xiaoping, l-am rugat pe președintele Nicolae Ceaușescu să vă transmită dorința mea privind o întîlnire chino-sovietică la nivel îiialt.în cadrul schimbului de păreri privind edificarea societății socialiste, cei doi interlocutori au subliniat atașamentul partidelor lor la cauza socialismului, actualitatea dezvoltării creatoare a teoriei marxiste, evidențiind că nu poate fi vorba de un model unic, de o societate socialistă standard.Abordînd unele aspecte majore ale situației internaționale, cei doi interlocutori au relevat că, în prezent, cînd omenirea a ajuns într-un mo-, ment critic, politica de forță trebuie să rămînă de domeniul trecutului,'

devine tot mai imperativă necesitatea soluționării problemelor internaționale prin mijloace politice, cît și a instituirii unor raporturi constructive intre toate statele.Deng Xiaoping a declarat că este posibil să se înregistreze o cotitură în cursa înaripărilor americano-so- vietică ; de aserpenea, a spus el, s-ar putea găsi o cale de ieșire, iar confruntarea s-ar putea transforma în dialog. Această speranță este, de asemenea, speranța întregii omeniri, a adăugat el.La dejunul oferit în onoarea oas- petului sovietic, cei doi conducători au toastat pentru normalizarea relațiilor pe linie de stat și de partid dintre China și Uniunea Sovietică. La intrarea în Marea Sală a poporului, Deng Xiaoping a declarat ziariștilor că intilnirea și convorbirile sale cu M. Gorbaciov s-au desfășurat. „foarte bine". M. Gorbaciov a spus că este de acord cu această afirmație.în toastul său, conducătorul sovietic, salutînd cu căldură normalizarea relațiilor sovietp-chineze, a afirmat că nu numai popoarele sovietic și chinez, ci și popoarele din întreaga lume sînt preocupate de evoluția situației internaționale într-o direcție favorabilă și vor aprecia la justa ei valoare semnificația normalizării relațiilor dintre cele două țări.în aceeași zi, la Beijing au avut loc convorbiri între Zhao Ziyang, secretar general al C.C. al P. O. Chinez, și Mihail Gorbaciov. Conducătorul sovietic s-a întîlnit, de asemenea, cu premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Peng.
Rezultatele alegerilor din ArgentinaBUENOS AIRES 16 (Agerpres). — La Buenos Aires s-a anunțat că, după numărarea a aproximativ 99 la sută din voturile exprimate în scrutinul de duminică din țară, Frontul Justi- țialist de Unitate Populară (FREJUPO), avîndu-1 drept candidat la funcția supremă in stat pe Carlos Saul Menem, a obținut 47.36 la sută din voturi, în timp' ce Uniunii Civice Radicale — de guvernămînt — care l-a propus pentru funcția de

președinte al țării pe Eduardo An- geloz, i-au revenit 32,48 la sută din sufragii — relatează agenția Prensa Latina.în baza acestor rezultate, FREJUPO dispune deja de 310 electori din cei 600 care compun organul menit să desemneze, la 10 august, pe noul șef al statului argentinian. în opinia observatorilor, noul președinte ales al Argentinei poate fi considerat Carlos Saul Menem.
Poziții ferme impotriva oricărei încercări de amestec 

străin în treburile interne ale Republicii PanamaNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Philadelphia, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat că se opune Cu fermitate, oricărei încercări de amestec străin în treburile interne ale acestei țări.Orice intervenție străină in Panama nu face decît să pericliteze procesul de democratizare a vieții politice interne, a arătat Perez de Cuellar.BRASILIA 16 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Brasilia, ministrul brazilian al relațiilor externe, Roberto de Abreu Sodre, a ținut să precizeze că țara sa nu aprobă exercitarea de presiuni asupra Republicii Panama. „Poziția Braziliei — a spus el — continuă să fie respingerea totală a oricărei ingerințe străine în

treburile interne ale Republicii Panama", subliniind necesitatea ca în raporturile internaționale să fie ferm respectate principiile autodeterminării popoarelor, neamestecului în treburile lor interne, suveranității și independentei naționale.CIUDAD DE PANAMA 16 (Agerpres). — Federația națională a funcționarilor publici din Panama a cerut încetarea imediată a intervenției S.U.A. in treburile interne ale țării — informează agenția Prensa Latina. Federația a menționat că ceea ce se întîmplă în prezent în Panama nu este decît consecința amestecului Statelor Unite în afacerile interne panameze, pronunțîndu-se, totodată, pentru rezolvarea problemelor naționale pe calea dialogului, fără ingerințe externe.

ORIENTUL MIJLOCIU

• O.E.P. a respins planul 
primului ministru israelian 
privind desfășurarea de ale
geri în teritoriile arabe ocu
pate • Situație încordată 

în LibanTUNIS 16 (Agerpres). — Organizația pentru Eliberarea Palestinei a respins planul primului-ministru israelian, Yitzhak Shamir, privind desfășurarea de alegeri în teritoriile arabe ocupate de Israel.Intr-o declarație dată publicității la încheierea unei reuniuni a Comitetului Executiv al O.E.P., ce a avut loc la Tunis, se arată că planul propus de premierul Shamir, în virtutea căruia ar urma ca populația palestiniană din teritorii să capete o autonomie parțială, contravine aspirațiilor acesteia la redobîndirea drepturilor legitime, precum și rezoluțiilor O.N.U. în problema palestiniană, informează agenția T.A.S.S.BEIRUT 16 (Agerpres) .— O explozie violentă s-a produs marți în Beirutul de vest, în zona Aishe Ba- kar, la 100 de metri de reședința primului-ministru interimar Selim Al-Hoss.Explozia, provocată de un automo- bil-capcană, a cauzat moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea altor 25. A fost ucis marele muftiu al Libanului, șeicul Hassan Khaled. Suflul exploziei a distrus fațada unei clădiri de patru etaje, alte imobile și magazine pe o rază de 50 de metri, precum și 30 de automobile.După cum notează agențiile de presă, Hassan Khaled s-a pronunțat în repetate rinduri în favoarea încetării conflictului din țară și soluționării diferendelor dintre diferitele părți opuse pe calea negocierilor.Pe de altă parte, în zona de coastă din apropiere de Jbeil, în unele sectoare ale Beirutului și în regiunea de munte situată la sud-est de capitala libaneză s-au înregistrat ti- ruri de artilerie. în sudul Libanului, artileria israeliană a bombardat localitățile Kfar Rumman și Mimas, de lingă Nabatiyeh. Aceste atacuri s-au soldat cu 3 morți și 7 răniți.
SALVADOR

Noi ciocniri între insurgenți 
și forțele armateSAN SALVADOR 16 (Agerpres). — în Salvador au fost înregistrate noi ciocniri între detașamentele Frontului. Farabundo , Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și trupele salvadoriene — informează agenția Prensa Latina. Potrivit postului de radio „Venceremos", în cursul confruntărilor desfășurate săptămina trecută, forțele insurgente au scos din luptă 374 de militari salvadorieni. De asemenea, combatanții F.M.L.N. au distrus un elicopter și au avariat alte șapte asemenea aparate aparținind armatei.

LUCRĂRILE CELUI DE-AL 45-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

SOCIALIST ITALIAN
Mesajul de salut al P.C.R.ROMA 16 (Agerpres). — La Milano continuă lucrările celui de-al 45-lea Congres al Partidului Socialist Italian. Delegații dezbat problemele ce se află în fața partidului în etapa actuală și aspecte ale strategiei pentru perioada următoare, cuprinse în raportul prezentat congresului de secretarul general al P.S.I., Bettino Craxi.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti- cipanților la cel de-al 45-lea Congres al Partidului Socialist Italian, tuturor militanților partidului le-au fost adresate un cald mesaj de prietenie și cele mai bune urări de succes de către tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în țara noastră — se arată în mesaj — este bine cunoscută și urmărită cu interes activitatea desfășurată de socialiștii italieni pentru promovarea unor prefaceri înnoitoare, democratice în societate, a intereselor fundamentale de progres, libertate și pace ale poporului italian. Sint evocate apoi bunele raporturi de prietenie și conlucrare care s-au statornicit de mai multă vreme intre P.C.R. și P.S.I., este exprimată convingerea fermă a partidului nostru că, numai acționînd unite, forțele progresiste, democratice de pretutindeni pot determina o politică nouă în viața internațională, de destindere, înțelegere și colaborare între toate națiunile lumii. în acest spirit este exprimată încrederea că raporturile prietenești dintre cele două partide, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi și neamestec in treburile interne, pe stima și respectul reciproc, se vor dezvolta și în viitor, în interesul popoarelor român și italian, al întăririi continue a relațiilor tradiționale de conlucrare pe multiple planuri dintre România și Italia, pentru triumful cauzei păcii, dezarmării, securității și cooperării în Europa și în lume.După ce se evidențiază că poporul român este angajat cu toate forțele într-o amplă activitate consacrată înfăptuirii obiectivelor etapei actuale de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, întimpinării cu noi și însemnate realizări a celor două mari evenimente politice din acest an — Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și îm

plinirea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă, în mesaj se arată : Preocupin- du-se permanent de asigurarea condițiilor pentru edificarea noii orîn- duiri, partidul și statul nostru participă, în același timp, activ la eforturile pentru afirmarea politicii de pace, dezarmare și colaborare între națiuni, acționează pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor deplinei egalități, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.în. concepția partidului nostru, se impune ca popoarele și statele să-și unească eforturile în direcția realizării unei schimbări radicale in viața politică mondială, a unor măsuri reale de dezarmare, care să ducă la eliminarea concomitentă a armelor nucleare, chimice, a tuturor mijloacelor de distrugere în masă, la oprirea experiențelor nucleare, a modernizării armamentelor și a militarizării Cosmosului, la reducerea substanțială a armamentelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare. România acționează pentru edificarea unei Europe unite în diversitatea orînduirilor sociale, a națiunilor libere și independente, pentru dezvoltarea largă și neîngrădită a colaborării și cooperării între toate popoarele continentului. Ne pronunțăm ferm pentru reglementarea conflictelor, a tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe cale pașnică, prin tratative, pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe egalitate și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor țărilor, în primul rind al celor rămase în urmă.Partidul Comunist Român — subliniază mesajul în încheiere — acordă o mare însemnătate conlucrării cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, so- cial-democrate, mișcările de eliberare națională, cu alte partide și organizații democratice, considerind că solidaritatea și colaborarea acestor forțe au o mare importanță în lupta pentru pace și progres social, pentru edificarea unei lumi fără arme și războaie, a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Criză politică în Africa de Sud

Sistemul de apartheid — pus în cauză chiar și în rîndul 
politicienilor de la Pretoria

Obstacole pe drumul ireversibil 
al independenței NamibieiLa mai bine de o lună de la începerea aplicării planului O.N.U. cu privire Ia proclamarea independenței Namibiei, evoluțiile înregistrate in acest teritoriu din Africa australă continuă să fie contradictorii.Deși a semnat acordurile tripartite din 22 decembrie 1988. obligîndu-se să participe la reglementarea problemei namibiene. R.S.A. nu numai că nu a renunțat la vechile sale intenții de a-și păstra controlul asupra teritoriului vecin, dar recurge sistematic la acțiuni de forță. întreținînd o atmosferă de permanentă confruntare, in primul rind cu S.W.A.P.O., reprezentantul legitim al poporului Namibiei. Aoeastă atitudine a ieșit in evidență chiar din primul moment al trecerii la a- plicarea planului O.N.U. între 1—10 aprilie. în regiunea de nord a Namibiei au avut loc. cum se știe, ciocniri violente, declanșate de forțele sud-africane, în urma cărora au fost uciși peste 300 de luptători ai S.W.A.P.O. în același interval de timp. R.S.A. a concentrat importante efective militare în fîșia de teritoriu lată de 18 km de la granița ango- lezo-namibiană și așa-zisa ..linie roșie". care se întinde de la baza Oshi- welo, in est. pină la coasta Atlanticului. transformînd-o într-un adevărat cîmp de luptă.Aceste manifestări de forță au trezit, după cum era de așteptat, cele mai vii proteste atit în Namibia, cît și în zeci de țări ale lumii. Numeroși șefi de state și de guverne. alți oameni politici au cerut încetarea acțiunilor agresive ale forțelor sud-africane. continuarea nro- cesului de decolonizare a Namibiei. Sub presiunea acestei mișcări. Pretoria a fost obligată să subscrie la Declarația de la Mount Etjo (9 aprilie), care prevede încetarea focului și reamplasarea combatanților S.W.A.P.O. (intrați in Namibia după 1 aprilie) pe teritoriul Angolei, la nord de paralela 16, readucerea trupelor sud-africane in interiorul bazelor proprii. în prezent, cînd tensiunea a scăzut, iar confruntarea militară dintre cele două părți a încetat, se așteaptă ca R.S.A. să înceapă, în sfîrșit, retragerea forțelor sale din Namibia.Pe de altă parte, guvernul marionetă de la Windhoek, dizolvat în ultimele zile ale lunii februarie, a fost înlocuit de un organism nou. dirijat de administratorul general al Namibiei, sud-africanul Louis Pienaar, și de reprezentantul special al O.N.U..

Martti Ahtisaari. „Grupul de asistentă al Națiunilor Unite pentru perioada de tranziție". (UNTAG) — însărcinat cu supravegherea întregului proces de decolonizare a teritoriului — a sosit acum în totalitate (4 650 „căști albastre", la care „se adaugă 500 de polițiști și 300 experți civili, provenind din 21 de țări). Compo- nenții săi s-ău instalat în peste 50 de localități ale teritoriului namibian. Ținînd însă seama de complexitatea situației existente, secretarul general al Q.N.U., Javier Perez de Cuellar, a informat Consiliul de Securitate că intenționează să sporească numărul forțelor de poliție cu încă 500 de persoane.Concomitent cu încheierea procesului de desfășurare a forțelor U.N.T.A.G., au început pregătirile în vederea alegerilor de la 1 noiembrie pentru Adunarea Constituantă a Namibiei. Zilele trecute, la Windhoek a fost dat publicității proiectul unei proclamații privind procedura de desfășurare a acestei consultări electorale. Potrivit prevederilor sale, la a- legeri pot participa cetățenii nami- bieni în vîrstă de peste 18 ani, care au cel puțin unul dintre părinți năs- cuti în Namibia, ca și cei care au trăit neîntrerupt pe cuprinsul teritoriului minimum patru ani.Ultima dispoziție trezește însă vii nemulțumiri în rindud populației locale deoarece dă dreptul unor cetățeni din R.S.A. să ia parte la alegeri, oferindu-le, totodată, posibilitatea ca, împreună cu elemente extre-. miște albe locale și marionetele lor, să alcătuiască o coaliție dirijată împotriva intereselor vitale ale poporului namibian. Astfel, agenția de știri zimbabweană, ZI AN A, a relatat că elemente namibiene docile R.S.A. intenționează să organizeze un marș pe distanta Windhoek — Capetown pentru a... protesta în fața parlamentului sud-african împotriva transpunerii în viață ă planului O.N.U. cu privire la independența Namibiei. La această acțiune, desfășurată sub lozinca ..salvării" apartheidului, urmau să participe circa 10 000 de autoturisme. Organizatorul marșului este Henrich Bles- sner. fost colonel în armata hitleris- tă. El face parte dintr-un așa-zis front alb. care se autointitulează „Acțiunea împotriva 435“ (este vorba de rezoluția cu acest număr din 1978 a Consiliului de Securitate, cunoscută sub numele de planul O.N.U.), chemînd la crearea unui „stat bur" alb în Namibia.Desigur, poporul namibian. care

timp de 23 de ani a dus o luptă e- roică, cu arma in mină, sub conducerea S.W.A.P.O, nu se lasă intimidat, Sam Nu- joma și alți reprezentanți de frunte ai organizației condam- nind cu toată vigoarea manevrele și atitudinea provocatoare, plină de aroganță a Republicii Sud- Africane.Pe acest fundal, între 28 și 29 aprilie, la Capetown s-au întru-

O amplă demonstrație la Windhoek în sprijinul Orga
nizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și 
al aplicării neobătute a planului O.N.U. cu privire Io 

proclamarea independenței Namibiei

NIGER

Congresul Mișcării Naționale 
a Societății pentru DezvoltareNIAMEY 16 (Agerpres). — La Niamey s-au deschis lucrările Congresului Mișcării Naționale a Societății pentru Dezvoltare, partid unic de guvernămînt din Republica Niger. Congresul constituie o primă etapă in direcția trecerii țării spre o guvernare civilă. Delegații urmează să stabilească un candidat la postul de șef al partidului, care va fi confirmat in cursul unui referendum național in luna decembrie. De asemenea, vor fi aleși membrii Consiliului Suprem al Orientării Naționale, organism care va înlocui actualul Consiliu Militar Suprem, înființat în 1974.
r

PRETORIA 16 (Agerpres). — Sistemul de apartheid din Africa de Șud, creat și sprijinit de minoritatea albă, este pus in cauză chiar în rindul politicienilor de la Pretoria. După cum informează surse oficiale din Johannesburg, Partidul Național (P.N.), de guvernămint. afectat de demisiile a cinci miniștri, a convocat pentru data de 29 iunie un congres extraordinar, în cursul căruia urmează să fie stabilită strategia pentru viitoarea campanie electorală. Totodată, congresul este chemat să dea liderului P.N., Frederik

de Klerk, posibilitatea de a pune capăt actualelor disensiuni din cadrul partidului.Observatorii politici de la Pretoria relevă că pătura politică a minorității albe se află confruntată cu o adevărată situație de criză, generată de faptul că apartheidul ca sistem nu mai poate fi viabil într-o țară in care majoritatea populației de culoare este privată de cele mai elementare drepturi politice, in primul rind de dreptul de a-și desemna reprezentanții în organele de conducere ale țării.
Congresul Confederației Internaționale a Sindicatelor ArabeALGER 16 (Agerpres). — La Alger s-au deschis lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe, in cadrul cărora vor fi dezbătute aspecte privind mișcarea sindicală și probleme ale oamenilor muncii din țările arabe. La lucrări, care vor dura patru zile, participă

reprezentanți ai centralelor sindicale din toate statele arabe, precum și delegații ale sindicatelor din mai multe țări ale lumii, printre care și România.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de secretarul general al Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe, Ehmeid Abu Bakr Jallud.

ÎNTREVEDERE LA PRAGA.
ILE DE PRESA 
e scurt

nit reprezentanții Angolei, Cubei și R.S.A., care fac parte din Comisia tripartită de verificare a acordurilor privind situația din sud-vestul Africii, fiind prezenți și observatori a- mericani și sovietici. S-a remarcat faptul că este pentru prima oară — de la întreruperea, în 1956, a relațiilor diplomatice dintre U.R.S.S. și R.S.A. — tind reprezentanți oficiali sovietici s-au aflat în Africa de Sud ; este, de asemenea, pentru prima oară cînd delegațiile angoleză și cubaneză s-au de-, plasat oficial în Africa de Sud. Reuniunea de la Capetown a examinat problema regrupării luptătorilor S.W.A.P.O. pe teritoriul Angolei și a reafirmat necesitatea traducerii neabătute în viață a Rezoluției 435 cu privire la proclamarea independenței Namibiei. Dar, așa cum arată ultimele evoluții, R.S.A. nu-și respectă angajamentele asumate, inten- sificînd și mai mult valul de represiuni și provocări. în aceste împrejurări, reprezentanții forțelor O.N.U, duc in prezent tratative cu administrația sud-africană în vederea proclamării unei amnistieri a deținuților politici și abrogării legislației rasiste, discriminatorii, pentru a permite reîntoarcerea refugiaților politici namibieni, în. general crearea cadrului necesar unei desfășurări normale a procesului electoral prevăzut. în același timp, la Raucana,

pe teritoriul Angolei. a avut loc o nouă întîlnire tripartită, întîlnire pe care postul de radio angolez o apreciază ca avînd o importanță decisivă în ce privește reluarea traducerii în viață a planului O.N.U. cu privire la independența Namibiei.Evenimentele petrecute după 1 a- prilie confirmă cît de complexă este situația din Namibia, evidențiind că drumul spre independență al ultimei colonii din Africa este încă lung și anevoios. Unii observatori politici sînt de părere chiar că etapa inițiată constituie, prin gravele probleme ivite o etapă chiar mai dificilă decît cea precedentă deoarece forțele ostile independenței reale a Namibiei s-au activizat puternic, încercînd să încline balanța în favoarea lor. Evoluții de natură a stîmi protestele legitime ale opiniei publice mondiale, care cere să înceteze manevrele și amestecul brutal al autorităților de la Pretoria, să se creeze condițiile pentru aplicarea întocmai a hotărîrii O.N.U. privind asigurarea. în acest an, a independenței Namibiei.
Nicolae N. LUPU

Milos Jakes, secretar general al
IC.C. al P.C. din Cehoslovacia, a avut, la Praga, o întrevedere cu Georges Hawi, secretar general al
IC.C. al P.C. Libanez, care se află într-o vizită în Cehoslovacia. Au fost discutate probleme ale relați-
Iilor dintre cele două partide și țări.LA BERLIN a avut loc o amplă
I demonstrație cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la crearea organizației' Tineretul Liber German
I(F.D.J.) Au fost prezenți Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, alțiI membri ai conducerii de partid șiI de stat. t
. „ZIUA MONDIALA A TELECO

MUNICAȚIILOR". „Cooperarea in-
I ternațională" este deviza sub' care 

va fi celebrată miercuri, la Geneva, 
IZiua Mondială a Telecomunicații

lor, marcind împlinirea a 124 de 
ani de la crearea Uniunii Interna- 

Iționale a Telecomunicațiilor 
(U.I.T.). Aceasta este cea mai ve
che dintre organizațiile interguver- 
namentale existente ; in 1947, U.I.T.

Ia fost transformată în organism 
specializat al Națiunilor Unite, în 
prezent avînd în componența sa 166

Ide țări membre. Ea are sarcina re
glementării și planificării teleco
municațiilor în întreaga lume, sta- 

Ibilind norme pentru funcționarea 
echipamentelor și sistemelor, ca și 
pe cea a coordonării și difuzării 
datelor necesare planificării și ex- 

Iploatării serviciilor de telecomuni
cații.. LA RIMINI au luat sfirșit lucrările celui de-al 37-lea Congres I național al Partidului RepublicanItalian, formațiune politică din I coaliția guvernamentală pentapar-tită. Consiliul Național al P.R.I. — nou ales — se va întruni Ia IRoma in zilele următoare pentru desemnarea organelor conducătoare ale partidului : secretarul general,

președintele și membrii Direcțiunii P.R.I.LA NAIROBI S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CELEI DE-A 3-A CONFERINȚE AFRICANE MINISTERIALE CONSACRATE PROTECȚIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. Participanții au analizat un spectru larg de probleme privind cooperarea in domeniul combaterii fenomenelor de deșertifi- care, de poluare a apelor și atmosferei, de depozitare pe continent a reziduurilor toxice și radioactive. A fost întocmit bilanțul înfăptuirii programului de soluționare a problemelor ecologice ale continentului african, adoptat în cursul reuniunii de la Cairo din 1985.FORUM ECONOMIC AUSTRALIA—ASEAN. La Perth, capitala statului Australia de vest, au început lucrările celui de-al XII- lea forum Australia—ASEAN, consacrat dezvoltării cooperării economice regionale. Timp de două zile, participanții la dezbateri procedează la un schimb de păreri asupra modalităților și căilor de promovare și diversificare a schimburilor comerciale, asupra altor probleme de interes comun. O atenție deosebită va fi acordată luptei împotriva practicilor protecționiste din schimburile comerciale.POLIȚIA PORTUGHEZA A ANUNȚAT DESCOPERIREA UNEI IMPORTANTE REȚELE DE TRA- FICANȚI DE DIAMANTE, din care făceau parte un belgian și 21 portughezi. In timpul descinderii au fost confiscați 500 000 do

lari, sute de milioane de scuzi, . arme de foc și mari cantități de diamante brute și alte pietre pre- I țioase și semiprețioase. Pietrele erau aduse din Africa și din Ame- I rica de Sud.DECLARAȚIE. în alocuțiunea i rostită cu prilejul asumării oficiale Ia funcției de șef al statului, pre- ' ședințele Paraguayului, generalul Andres Rodriguez, s-a pronunțat pentru edificarea unei democrații |autentice în țară. El a anunțat că vor fi elaborate măsuri adecvate ipentru redresarea social-economică a țării și afirmarea ei plenară în 1 viața politică și economică inter- . națională.AVARII ÎN SERIE PE VASELE MILITARE AMERICANE. La baza ( navală americană de pe teritoriul filipinez, Subic Bay, a fost adusă 1 nava militară de transport „White . Plaines", care, in urma unui incendiu declanșat la bordul său, pe | data de 9 mai, a suferit serioase deteriorări. Aceasta este cea I de-a treia avarie intervenită în I ultima lună pe vasele militare a- ’ rhericane. Cu trei săptămini în . urmă, o explozie petrecută pe portavionul „Iowa" s-a soldat cu | moartea a 47 persoane. La 13 mai, tot în urma unei explozii, și-au I pierdut viața doi marinari pe port- | avionul „America", aflat in sudul Oceanului Atlantic. .AMPLE DEMONSTRAȚII ÎN I COREEA DE SUD. Citeva mii de studenți au participat, în orașul Kwangju, la demonstrații împo- | triva politicii represive a autorităților. Poliția a intervenit cu bru- | talitate pentru a-i împrăștia pe demonstranți. în Coreea de Sud au • loc în aceste zile ample demonstrații în favoarea drepturilor democratice și pentru comemorarea I victimelor revoltei de la Kwangju din 1980, soldată cu mai multe I victime. I
SESIUNEA COMITETULUI INTERNAȚIONAL PENTRU CONTRO- 

LUL ASUPRA NARCOTICELOR. In capitala Austriei au inceput lucrările 
sesiunii Comitetului internațional pentru controlul asupra narcoticelor, • 
la care iau parte experți din cele 13 țări membre, precum și reprezen
tanți ai unor organizații internaționale. Participanții dezbat un cerc larg 
de probleme legate de elaborarea de recomandări in direcția intensificării | 
luptei impotriva consumului și traficului de droguri. Pe agenda sesiunii 
figurează, totodată, examinarea de măsuri care să contribuie la intrarea ■ 
grabnică in vigoare a noii convenții „cu privire la lupta impotriva trafi
cului ilegal cu stupefiante și substanțe psihotrope", adoptată in decern- • 
brie anul trecut.
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