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Pentru creșterea rentabilității, a eficientei economice Ritmul lucrărilor de

TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARA
ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICA A PARTIDULUI,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Aplicarea fermă
a autogestiunii 
și autofinanțăriiIn strinsă legătură cu asigurarea unei eficiente, a unei rentabilități superioare — cerință esențială în actuala etapă de dezvoltare intensivă, calitativă a economiei noastre — la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se acționa neabătut pentru aplicarea fermă a autoconducerii. autogestiunii și autofinanțării, astfel incit in fiecare întreprindere patrimoniul încredințat spre administrare, mijloacele materiale și bănești să fie gospodărite cu un înalt simț de răspundere.In prima parte a dezbaterii pe această temă, organizată de redacție cu sprijinul Comitetului Județean Iași al P.C.R. („Scîn- teia“ din 17 mai a.c.), au fost aduse în discuție atit unele avantaje ale actualului mecanism economico-financiar, cit și anumite cerințe ale unor pîrghii și instrumente specifice.aplicării sale, ale perfecționării
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Cont. dr. Ion Florea, Universitatea Al. I. Cuza din Iași: O primă problemă asupra căreia se cuvine stăruit o reprezintă fundamentarea normativelor de stoc și financiare. Asa cum o demonstrează practica, măsurile adoptate în ultimii ani, in sensul reducerii drastice a normativelor de stoc și financiare, au avut un important efect pozitiv, în sensul că au determinat o vizibilă diminuare a stocurilor de toate categoriile din întreprinderi, o accelerare evidentă a rotației mijloacelor circulante. deci o eficientă economică superioară. Important este că aceste măsuri nu au fost determinate numai din rațiuni de politică economică, ci de cerințe economice izvo- rite din posibilitățile concrete de valorificare superioară a resurselor materiale și financiare oferite de dotarea tehnică superioară a întreprinderilor, de sistemul modern de organizare și conducere a întreprinderii, bazat pe o largă autonomie funcțională, de cadrul legislativ adoptat care instituie rigoare în disciplina de plan și contractuală, dar și în sistemul răspunderilor individuale și colective din fiecare întreprindere. Esențial este că, astfel, în cazul multor întreprinderi în care înainte factorii de conducere recurgeau la tot felul de subterfugii pentru a ascunde neajunsurile interne și proasta gospodărire, adevă-

rul a ieșit la iveală, existînd acum o oglindă fidelă a situației econo- mico-financiare.Din analizele întreprinse au rezultat însă și o serie de aspecte care trebuie studiate în continuare. Astfel, a existat o tendință de stabilire globală a
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unor normative financiare, care nu reflectă întotdeauna particularitățile activității fiecărei prinderi : cum au situații în ceste nu au
între- după fost și care a- normative avut o fundamentare riguroasă. Ceea ce nu este de natură să asigure o caracterizare nuanțată, întru totul exactă, a răspunderii cu care sînt gospo- materiale și finan- în fiecare întreprindere îndărite mijloacele ciare parte.Laurențiu Aștefanei, șef de serviciu la Sucursala Județeană Iași a Băncii Naționale : In aceeași ordine de idei, se cuvine arătat că în prezent nu beneficiem de norme tehnice pentru calcularea normativelor fizice. Din această cauză, atit factorii de resort din întreprinderi, cit și noi, organele de control bancar, nu putem asigura o localizare precisă, o regăsire exactă nici în aceste normative fizice, nici în stocurile necesare producției a normativelor valorice aprobate unităților economice. Astfel, prime și materiale, de nu există normative aprobate pe repere totuși obligați să solicităm întocmirea graficelor de lichidare a imobilizărilor pe repere, fără a se cunoaște dacă realmente reperele respective se regăsesc sau nu în supra- normativ. In mod similar, la producția neterminată nu se asigură o corelație certă între normativul valoric aprobat și cel corespunzător ciclurilor de fabricație a produselor. Concluzia : este necesar să se elaboreze norme tehnice care să stea la

la materii pildă, deși calculate și fizice, sîntem obligați să solicităm

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreținere a culturilor 
trebuie intensificat!In aceste zile, principalele forțe din agricultură sînt concentrate la întreținerea culturilor, hotărîtoare pentru obținerea de recolte mari. Ploile din ultima perioadă, care au urmat celor din luna aprilie, au asigurat sporirea rezervei de umiditate din sol în cea mai mare parte a țării, iar căldurile ajută la creșterea rapidă a plantelor cultivate. în vederea conservării în sol a rezervei de apă și distrugerii buruienilor este necesar ca, printr-o temeinică organizare a muncii, în fiecare unitate agricolă să fie efectuat numărul prevăzut de prașile, la termenele stabilite de specialiști, fespectîndu-se normele de calitate. In cele mai multe unități agricole, înțelegîndu-se această necesitate, lucrările de întreținere a culturilor sînt avansate. Potrivit..................................................................... ....zilei de efectuat de 72 la soarelui, canic și tată pe 78 la sută iar cea de-a doua Potrivit acelorași , _situate în aceeași zonă în ce privește proporția în care au fost executate prașilele mecanice și manuale. Această situație obligă conducerile unităților agricole și organele de specialitate, organizațiile de partid de la sate și consiliile populare să întreprindă măsuri energice în vederea bunei folosiri a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, astfel încît ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor să fie mult intensificat.

datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara 17 mai, la sfecla de zahăr prașila a douape 58 la sută din suprafețe, iar cea manuală — în proporție sută, în unele județe începind și prașila a treia. La floarea- prașila a doua s-a efectuat în proporție de 61 la sută me- 48 la sută
mecanică s-a

manual. La porumb, prima prașilă a fost execu- din suprafețe mecanic și 69 la sută— în proporție de 12, și, respectiv, 6 la sută, date, se înregistrează diferențe intre județelemanual,

ÎN JUDEȚUL OLT : In funcțiune, un nou grup energeticLa Hidrocentrala Drăgănești, județul Olt, a fost racordat (ieri, 18 mai) la sistemul energetic național cel de-al 4-lea grup de 13,25 MW, ridicînd puterea instalată a acestui obiectiv hidroenergetic la 53 MW. Alături de Ipotești și Frunzării, aceasta este a treia hidrocentrală de pe cursul navigabil al rîului Olt, dată în folosință în aval de Slatina la capacitatea proiectată. La Rusănești și Izbiceni se află în

stadiu avansat de execuție alte două obiective, cu aceeași finalitate multiplă : convertirea energiei apei în energie electrică, inlesnirea transportului de mărfuri și persoane pe porțiunea Slatina-Dunăre. Totodată, prin lacul de la Ipotești și amenajările de la cele cinci lacuri de acumulare se asigură vaste resurse pentru irigarea culturilor din zonă și dezvoltarea pisciculturii. (Mihai Grigoroșcuță)

In concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, noua etapă de dezvoltare economico-so- cială a țării este caracterizată prin trecerea către în rea tic tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „La începutul anilor ’80, o dată cu trecerea la cel de-al 7-lea și al 8-lea cincinal, România a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării sale econpmico-sociale — etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și creării condițiilor de trecere treptată spre comunism. In deceniul 1981—1990 s-a trecut la dezvoltarea intensivă a industriei și a celorlalte sectoare de activitate, pe baza celor mai noi ceriri ței iar la al luna aprilie, a- nunțînd strălucita victorie a poporului nostru — lichidarea datoriei externe —, secretarul general
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Concepția științifică a partidului, a secretarului său general cu privire la strategia dezvoltării intensive a presupus și presupune un nou echilibru economic, care este asigurat de cîteva elemente definitorii, menționate, pe scurt, în cele ce urmează. Acestea se referă, în primul rind, la utilizarea unei cote de circa 30 la sută din venitul național pentru acumulare, pentru susținerea materială a proceselor de dezvoltare. Viața, practica socială demonstrează că numai o atare politică, promovată consecvent în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres

revoluții agrare — o agricultură de înaltă productivitate și eficiență, a- șezată pe baze industriale, organizată modern, susținută de o serie de programe prioritare și însemnate investiții — de bază a sporească producției venitului național.Echilibrul și armonia teritoriale vor fi și mai în valoare prin corelarea factorilor de ordin politic, economic, tehnologic și ecologic. Noua siune, calitativ superioară, a echilibru supusă și teriilor de ciență și tate.Componentă de prim-ordin a dezvoltării intensive, asigurarea unei balanțe de comerț exterior dentare chează marca nerea nul competitivității a manțelor ductive, logice și de eficiență ale tuturor sectoarelor economiei naționale.Toate acestea, bazate pe un amplu efort creator, potențat de un cadru organizational modern, presupun cîteva condiții de bază, evidențiate in documentele de partid, din rîndul cărora se detașează : pregătirea for-, ței de muncă în numărul, structura; și calificarea necesare dezvoltării; preponderent intensive ; dezvoltarea în continuare a unei baze tehnico-, materiale capabile să preia comenzile dezvoltării intensive ; modernizarea aparatului de producție cu a- jutorul automatizării, electronizării și informatizării.Un rol fundamental în atingerea cutezătoarelor obiective pe care le presupune dezvoltarea calitativ superioară, de tip intensiv, revine cercetării științifice, chemată, prin potențarea eforturilor proprii, să asigure introducerea în activitatea productivă a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice. In a- cest context se cuvine menționată sublinierea făcută de tovarășa academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU la Plenara Consiliului Național al Științei și Invățămîntu- lui din noiembrie 1987 : „Trebuie să tragem toate concluziile din activitatea de pînă acum și să facem ca cercetarea științifică — într-o strin- să colaborare cu învățămîntul, cu producția — să-și sporească și mult contribuția la soluționarea blemelor de bază ale realizării

pentru ca această ramură economiei naționale să-și contribuția la materiale, la creșterea formareadezvoltării bine puse

DEZVOLTAREA INTENSIVĂ
A ECONOMIEI NAȚIONALE

orientare fundamentală pentru
progresul multilateral al țării
al partidului a arătat că „în centrul activității celui de-al 9-lea cincinal va sta continuarea dezvoltării intensive a industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare de activitate".Strategia dezvoltării intensive presupune punerea în prim-plan a indicatorilor calitativi și de eficiență ai dezvoltării, modernizarea economiei naționale, a ramurilor sale și a proceselor de producție, restructurarea de fond a unor activități econo- mico-productive, valorificarea mai deplină a rezultatelor revoluției teh- nico-științifice contemporane, perfecționarea mecanismului economi- co-financiar și a sistemului de organizare și conducere a activităților economice. în mod firesc și necesar, dezvoltarea intensivă valorifică rezultatele de excepție obținute pînă acum — creșterea producției industriale în 1989 față de 1945 de circa 135 de ori, a producției agricole de circa 10 ori, a venitului național de 40 de ori, din care ponderile cele mai reprezentative s-au obținut după Congresul al IX-lea partidului. Aceste remarcabile zultate. rod al activității pline abnegație a clasei muncitoare, a rănimii, a tuturor oamenilor muncii, sub conducerea Partidului Comunist Român, constituie premise trainice pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor actualului cincinal și în perspectiva pe care o va deschide Congresul al XIV-lea al partidului.

al rede fa

al partidului, este în măsură să aibă consecințe pozitive pe termen lung asupra progresului economico-social. De altfel, studiile O.N.U. au arăt'at că pentru țările în curs de dezvoltare o strategie care să le permită reducerea decalajului ce le separă de țări mai dezvoltate nu poate fi concepută fără utilizarea pentru a- cumulare a cel puțin 25 la sută din venitul național. Caracteristică actualei noastre etape de dezvoltare est'e dirijarea în principal a fondurilor de acumulare către procesele de modernizare, urmărindu-se realizarea unor investiții care să asigure promovarea largă a progresului tehnic, sporirea dotării economiei naționale cu tehnică modernă, înfăptuirea programelor prioritare de interesUn noile rilor economiei naționale. ________hotărîrilor Congresului al XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, o atenție deosebită se acordă ast'fel ramurilor și subramurilor care prelucrează superior materia primă, care realizează produse de înaltă tehnicitate, fiind mai puțin energo- intensive, cu precădere a celor care au un puternic efect propagat la nivelul economiei mașinile-unelte. nica fină ș.a.O componentă tape o constituie dezvoltarea intensivă a agriculturii in condițiile noii
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(Continuare în pac. a IV-a)
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„Stilul este omul". In această atit de cunoscută expresie, prin stil se poate înțelege atit un anumit comportament uman, un anumit fel de a munci, cît și toată încărcătura de date și fapte care țin de atitudine. de competentă si determină capacitatea de acțiune a cuiva. Este firesc ca în socialism, prima orîndui- re care nu se dezvoltă de la sine, ci „se construiește" conștient, care e făurită de om. de acțiunile sale subiective ce vin în întîmpinarea legilor obiective ale dezvoltării, factorul uman să devină — așa cum sublinia din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. — factorul hotăritor al întregului proces de transformări revoluționare.„Totul depinde de nivelul de pregătire al oamenilor" — iată adevărul rostit limpede la plenară si care rezultă firesc din următoarea ecuație dialectică : în condițiile în care strategia si tactica dezvoltării, elaborate științific, corespund pe deplin cerințelor obiective, necesităților și posibilităților țării noastre, in condițiile existentei unor planuri si a unor programe temeinic fundamentate, cu prevederi precise, unitare, convergente, e normal ca totul să depindă de capacitatea de a valorifica uriașul potential material si uman de care dispune societatea în acest moment hotârîtor al dezvoltării ei.Așadar, „nivelul de pregătire", mai pe scurt formulat, competenta, constituie „cheia de boltă" a împlinirilor de azi și de mîine. a înfăptuirii cu certitudine a marilor programe de dezvoltare conturate de documentele partidului pînă dincolo de zorii mileniului trei.In fiecare zi. mii si mii de aspecte ale vieții asază „nivelul de pregătire" pe cîntarul drept al faptelor de muncă, al rezultatelor do- bindite într-un domeniu sau altul. In această privință trebuie reliefat că fiecare etapă a procesului parcurs de noua orînduire socială im

pune noi cerințe și noi exigențe în privința pregătirii politico-profesio- nale și tehnico-științifice a cadrelor. Astfel, dacă în primii ani ai socialismului expresia „tovarășul X e bun. dar nu are nivel" putea fi oarecum acceptată, drept consecință a unor condiții istorice si ca năzuință a devenirii, astăzi, în procesul dezvoltării bazate pe cele mal noi cuceriri ale științei și ale cunoașterii umane, o asemenea formulare ar fi expusă ridicolului. Astăzi „a fi bun" într-o muncă sau alta, într-un domeniu sau altul înseamnă neapărat „a avea nivel", a avea pregătire, cu alte cuvinte, a fi competent. Este elementar faptul că această competență nu constituie un dat natural și nici nu se dobîndește de la sine. Saltul calitativ al competentei se realizează prin îndelungate acumulări cantitative dobîndite prin învățătură, prin muncă. Cerințele sînt cu atit mai mari cu cît funcția încredințată de partid, de societate este mai importantă. E și firesc să fie așa : una e să răspunzi doar de propria ta muncă, și alta să porți răspunderea activității unui întreg colectiv, a funcționării unui mecanism social. Tocmai de aceea, asa cum s-a subliniat la Plenara Comitetului Central din aprilie a.c., cerința de a studia, de a învăța este mai mare față de cadrele de partid și de stat, secretarul general al partidului afirmind deschis, cu franchețe : „Cine nu face acest lucru vă rămî- ne în urmă și, vrind-nevrînd, trebuie să facă loc altora".Și in legătură cu acest aspect apelăm din nou la datele pe care ni le oferă viata, realitatea. Intr-o analiză întreprinsă la Comitetul Județean de Partid Dîmbovița si Comitetul Municipal de Partid Tîrgo- viște cu privire la cauzele care au dus la schimbarea unor cadre pentru neîndeplinirea sarcinilor, comiterea de abateri, ilegalități și abuzuri a reieșit că — în toate aceste cazuri izolate, care reprezintă devieri de la starea normală — cei

In cauză s-au dovedit a fi oameni cu o slabă pregătire politică si profesională, care nu cunoșteau a- profundat documentele de partid si legile țării, care, prin indolență, prin nepăsare, s-au deconectat de la nou, au „pierdut pasul", avînd. totodată, mari carențe în educație. Exigenta manifestată în asemenea situații de organele de partid respective este pe deplin îndreptățită, tot asa după cum sînt absolut bine venite măsurile luate la nivelul județului și al municipiului în privința întocmirii unor programe speciale de pregătire sistematică a cadrelor de partid și de stat.Este firesc ca societatea să nu privească cu nepăsare „râmînerea in urmă" a unor oameni învestiți cu răspunderea de a-i promova interesele. Și asta deoarece învestitura acordată poate face să rămînă în urmă nu doar cadrele respective, ci să fie afectat și bunul mers al treburilor din domeniile sau compartimentele în care cei în cauză își exercită atribuțiile. Ani și ani de zile unul dintre cele mai mari combinate de industrializare a lemnului din tară, situat în Maramureș, s-a zbătut cu serioase neajunsuri, manifestate cel mai grav in neîndeplinirea sarcinilor de plan, cadrele de conducere străduindu-se nu să îndrepte starea de lucruri precară, ci să justifice rămînerea în urmă, să argumenteze că nu se poate mai mult. Cum nici ulciorul incompetentei și al lipsei de răspundere nu poate merge de multe ori la apă. au fost schimbate din funcție principalele cadre cu munci de conducere din combinat. O dată cu noile cadre — caracterizate printr-o reală competență politică și profesională — a fost promovat un nou stil de muncă. în scurt timp, situația economică a marelui combinat maramureșean s-a redresat, colectivul înde- plinindu-și sistematic sarcinile de plan. La mijloc nu-i nici un fel de secret și nici un fel de miracol.
(Continuare in pag. a V-a)

La apropierea de mare simți că te încearcă o bucurie înăbușită in emoție. Să fie plăcerea regăsirii? Să fie dorul risipit în amintiri? Să fie plăcerea eliberării de oboseala uscatului ? Să fie liniștea suverană întinsă peste talazurile gîndurilor? Să fie fiecare, să fie toate acestea la un loc ?O mișcare din adine, o mișcare tainică, nesfîrșită se despletește ca un miraj spre un orizont chemător. Ce gîndește oare un om cînd se rupe de țărm și pornește la drum pe „mișcătoarele cărări"? Poate se simte stăpînul orgolios al întinderilor azurului fără margini. Sau, poate, aude șoaptele aventurii în largul necuprins sau, de ce nu, plăcerea de a-și împlini o pasiune.In biroul comandantului portului Constanța, Teo- fil Pop, este greu să legi un dialog. Telefoane, radiotelefoane, ra- diotelegrame aduse de secretară, ca să nu mai vorbim de solicitările curente ale personalului de decizie, fărîmițează orice încercare de dialog. întrebăm cum este administrat acest labirint al economiei și reușim să primim un răspuns aproximativ după o oră. Ne dăm seama că întrebările trebuie să fie cît mai puține pentru a nu pune răbdarea acestor oameni la încercare. Așa că, la o altă întrebare — eare este poziția pi incipalelor nave pe mările și oceanele lumii — în loc de răspuns, greu de obținut în simfonia telefoanelor, ni se întind un tabel abia ieșit de la calculator și o hartă a oceanului planetar. No

tăm la întîmplare : nava „Avrămești" — în portul Pireu, navele „Arad" și „Mizil" — în portul Singapore, nava de tip „RO-RO" — în portul Lisabona, navele „Bușteni" și „Săvi- nești" — în portul Alexandria, navele „Sucidava" și „Tohani" — în portul Tri

du-și Ioc prin păienjenișul de căi ferate spre destinații precise; poduri solide se lansează de-a dreptul spectaculos dintr-un punct în altul ; silozuri, magazii, depozite uriașe, macarale gigantice, ca niște girafe grațioase își strecoară nerăbdătoare brațele sigure in pintecele vapoarelor, pentru a coborî sau a scoate mărfurile livrate sau așteptate. Portul este un oraș cu un singur anotimp. Iar zilele portuare sînt mai

Da, la marginea mării, portul crește mereu, lingă cel vechi ivindu-se din apele cînd învolburate, cînd liniștite, noul port : „Constanța — Sud".La sfîrșitul anului 1965 a fost semnat certificatul de renaștere din temelii a vechiului port Constanța. Era anul marilor deschideri ale economiei spre nou și spre întreaga lume, era anul Congresului al IX-lea al partidului.Se construiesc într-un
LA MARGINEA MĂRII, 

PE ȘANTIERELE PORTUARE
poli, nava „Gorj" — în Kuweit, navele „Păltiniș" și „Tîrnăveni" — în portul Anvers, nava „Tg. Bujor" — la Veneția, nava „Victoria" — la Casablanca, nava „Vilcea" — la Shanghai.Portul Constanța este asemuit cu un adevărat oraș. Așa cred cei care muncesc aici. Aproape 30 000 de oameni. Cit populația unui oraș în care toată lumea muncește. Viața portului s-a contopit pe nesimțite cu viața oamenilor. Fiecare se prezintă simplu : docher, macaragiu, marinar, conducător auto, ceferist. Sau : metalurgist, chimist, constructor de mașini, electrician, electronist, mecanic. Ai impresia că, într-un fel sau altul, toate meseriile pămîntului și-au dat întilnire aici în port.Și mai este ceva. Imaginea în permanentă mișcare a portului. Mașini, utilaje, nave, oameni, artere mari de circulație făcîn-

lungi decît cele polare. Ele par să nu se incheie niciodată. Noaptea, la lumina reflectoarelor, racordurile de peste zi sînt depășite. Semn că sub privirea stelelor gîndurile și forțele oamenilor se adună mai spornic spre muncă.O hartă a portului Constanța riscă să fie îmbătrî- nită cu fiecare an. Linia țărmului, uriașul piept al patriei din îmbrățișarea a- pei își schimbă conturul o dată cu împlinirea noilor proiecte ale constructorilor. Portul crește mereu, aspirind să-și măsoare forța cu cele mai mari porturi ale lumii. Noi zone de a- costare, noi dane pentru încărcare-descărcare, diguri proaspete, hărțuite deocamdată de valuri, firească răbufnire de orgoliu a mării față de cei care i-au „furat" uscatul, noi magazii, noi depozite, altă puzderie de căi ferate, alte șosele.

ritm rapid kilometri în șir de cheiuri noi, se amenajează aproape o sută de dane în lungime de 15 kilometri, se construiește o estacadă specială pentru a- costarea navelor de mare tonaj, o rețea întreagă de magazii și depozite moderne se întinde în incinta în continuă extindere a portului. O economie lansată într-o impresionantă cursă a creșterii are nevoie de o modernă și primitoare poartă de ieșire in lume. Vechiul port, să-i spunem așa pentru a-1 delimita de cel nou, pare să-și fi trădat limitele. Așa că poziția geografică favorabilă, legătura directă cu întinderile de ape din nordul Euhopei, prin canalul Rin- Main-Dunăre, condițiile naturale excelente ce permit acostarea navelor de pînă la 200 000 tdw, dar mai ales pulsațiile mereu mai puternice ale industriei țării, atit pentru nevoile importului, cît și

pentru export — iată doar cîteva motive majore care au născut noi ambiții. Așa că, acum, în prelungirea portului existent și la ieșirea spre mare a Canalului Dunăre-Marea Neagră prinde contur un nou port, un port uriaș, „Constanța- Sud". Și pentru că proporțiile se măsoară totuși în cifre, iată-le : suprafața incintei 2 460 hectare, frontul litoral 6 500 metri, extinderea în larg aproape 5 kilometri ; vor fi con- struiți peste 200 kilometri drumuri, 180 kilometri căi ferate, 600 kilometri rețele apă-canal, două milioane mp suprafețe de magazii. Pe scurt, noul port va avea o capacitate de peste patru ori mai mare decît cel existent, Constanța in- trind in ierarhia primelor cinci porturi ale lumii.Și de cîțiva ani, toate a- cestea nu sînt simple proiecte, ci au început să devină realitate. Drumul prin portul „Constanța-Sud“ este un fascinant drum printre amintiri pentru viitor.Parcă sub magia unei baghete fermecate, imaginile se succed cu repeziciune. Digul se întinde leneș sfidînd oștile de valuri împietrite într-un număr nesfîrșit. Fără să-i pese de vint, de apă și de uitare, buldozeristul Emil Mihalache așteaptă în fiecare zi ca digul să mai înainteze cu cîțiva centimetri spre noi orizonturi, stabilite deocamdată între acele compasului pe una din hărțile puse la înde- mîna constructorilor. Cîți— va centimetri sau poate nici măcar un centimetru. Autobasculantele își răstoarnă încărcătura in brațele mării și tonele de rocă par a fi înghițite într-o clipă. Punctele mișcătoare din acest spațiu marin sînt
(Continuare în pag. a V-a)
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Tinerii comuniști la proba faptelor, 
a maturității politiceIntrarea în rîndurile partidului reprezintă o opțiune de înaltă responsabilitate, moment de maturizare a convingerilor politice și de acumulare a unei experiențe profesionale și de viață care conferă existentei individuale un sens major, cel de a sluji în cel mai înalt grad, cu devotament și cu întreaga capacitate, interesele primordiale ale poporului, de a edifica pe pămîntul României cea mai dreaptă orînduire socială. La recenta plenară a C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceausescu, referindu-se la această opțiune de deosebită semnificație, arăta : „Primirea in partid nu trebuie să fie o formalitate, ci un act de mare importanță politică pentru cri care doresc să intre în partidul nostru".In acest spirit, ne-am pronus să analizăm, la întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală. în ce măsură cei primiți de curînd în partid au confirmat încrederea ce li s-a acordat. în ce măsură organizația de partid îi ajută să treacă cu bine primele examene ale maturității comuniste prin implicarea lor în rezolvarea unor probleme pe care le ridică producția, viața în colectivul de muncă.Media de vîrstă a personalului muncitor din întreprindere este de 24 de ani. Cea a puternicului detașament de comuniști de aici este de 28 de ani. A te interesa despre drumul parcurs d? tinerii comuniști spre împlinirea maturității lor politice înseamnă în aceste condiții a te interesa de fant' de împlinirea maturității întregii organizații de partid și implicit a întregului colectiv de muncă. O maturitate certificată de numeroase dovezi : Îndeplinirea indicatorilor de plan, numărul ridicat de produse noi și re- proiectate (la trei zile un produs nou sau reproiecfat), devansul în aplicarea programului de modernizare a producției, procentul ridicat al policalificării (90 la sută din totalul personalului muncitor).O maturitate care se cere în continuare amplificată. Atît pe fondul obișnuit al preocupărilor organizației de partid' pentru creșterea și a- firmarea politică și profesională a tinerilor comuniști, cît și pe fondul marilor răspunderi care Ie revin prin finalizarea eforturilor susținute ale economiei noastre, ale poporului nostru de lichidare a datoriei externe. Pe de o parte, datorită faptului că tînăra generație — așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — este cea care resimte în primul rind efectele imediate și in perspectivă ale acestei importante victorii realizate de poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă, clarvăzătoare a partidului. Pe de altă parte, pentru că ea este chemată ca. prin aceeași muncă eroică, Să dezvolte și să consolideze asemenea strălucite rezultate.Revenind la activitatea concretă din această unitate, trebuie să spunem că îndeplinirea planului de producție, cu numeroșii lui indicatori, nu-i o treabă ușoară dacă avem în vedere faptul că întreprinderea este mereu pusă în situația de a realiza produse care sint premiere pe plan național, unicate sau fabricate în serii mici și în termene scurte. De aici o serie de dificultăți legate de asigurarea bazei materiale, de elaborarea rapidă a tehnologiilor necesare, de organizarea muncii. Multe din produsele întreprinderii sint destinate să contribuie la modernizarea altor unități. Altele trebuie să se confrunte pe piața externă, prin calitatea lor. cu produse similare. Pentru aceasta este nevoie ca însăși întreprinderea să se afle în- într-un permanent proces de modernizare. Iar modernizarea nu-i de conceput fără însușirea de noi cunoștințe, fără perfecționarea profesională. și ea permanentă. O logică înșiruire a unor factori — s-ar putea spune. în realitate este vorba de o

Nu de mult, pe urmele unei scrisori, am ajuns la atelierul auto-ser- vice din comuna Frumușani, pendinte de UJECOOP Călărași. Mărturisim că o priveliște de felul celei pe care ne-o oferă sediul acestei unități nu ne-a fost dat să vedem decit in unele filme : o clădire prin zidurile căreia parcă trecuse un buldozer, piese și utilaje aruncate de-a valma, îndoite, zdrobite, amestecate cu moloz și noroi uscat, trei autoturisme descompletate, lăsate vraiște sub cerul liber, altul în atelier într-o stare și mai jalnică. In „biroul șefului", aceeași dezordine ca după taifun ; pe masă la „locul său", nefiind decit un cartuș, gol, de „Kent". Lucrători, alt personal — țipenie. Doar două capre pășteau netulburate firele de iarbă răsărite printre fiarele vechi ce fuseseră a- duse aici, in urmă cu mai multe luni, pe propriile roți de către nenorocoșii lor proprietari. O imagine încremenită, deplorabilă, ce se datora „numai faptului că meseriașii nu mai catadicsesc să vină la lucru" — ni se spune. De o zi, două ? Nu, de luni de zile. Ceea ce nu-i împiedică să figureze in continuare ca incadrați „de bază" ai Cooperativei de Producție. Achiziții și Desfacere a Mărfurilor din Frumușani, căreia îi aparține atelierul descris mai sus. (Probabil și din cauză că doar la această „unitate" se reduce, practic, tot sectorul de prestări servicii către populație pe care s-a învrednicit cooperativa să-1 organizeze !).Ce cred despre toate acestea cei din conducerea cooperativei ? Iată ce ne-a răspurts pentru început contabilul-șef. Anica Bivolaru :— Este adevărat că băieții nu mai lucrează de prin ianuarie, dar trebuie să-i înțelegem și pe ei : nu au condiții la sediul nou (?), nu le-am făcut încă o rampă și nu pot să stea așa întinși sub mașini.— Dar din ce trăiesc de atîta amar de vreme ?— Eh, se descurcă ei... Mai lucrează acasă, și-au amenajat un atelier auto în București, la domiciliu. Apoi, pe un ton dintr-o dată mai comunicativ : l-au avut de fapt în permanentă de cînd i-am angajat. Sint plini de bani, nu le purtăm grija.Făcind pe moment abstracție de aspectele etice, de disciplina muncii propriu-zise, ne-am întrebat și am intrebat : Ce se întîmplă cu mașinile cetățenilor abandonate o dată cu atelierul cooperativei 1 Ne răspunde foarte sigur pe el președintele cooperativei, Ungureanu Mihai :— Nu este vorba decit de autoturismul unui cetățean din satul Gruiu, care l-a adus de vreun an 

acțiune simultană, suprapusă acestora. Adică a produce, a gindi, a organiza și a învăța in același timp. Toate acestea înseamnă maturitate profesională. înseamnă și maturitate politică, în ultimă instanță fiind vorba de o exprimare concretă și nu declarativă a înțelegerii unei rațiuni de ordin mai înalt, de a participa, in deplină cunoștință de cauză, cu toată energia și abnegația la Împlinirea unui nobil ideal politic — edificarea socialismului și comunismului între fruntariile patriei noastre libere și independente.Secretarul adjunct al comitetului de partid din întreprindere, tovarășul Dumitru Victor, pornind de la 
1 VIAȚA DE PARTID

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTRONICA" DIN CAPITALA

aceste reflecții, ne spunea : „în general se consideră că maturitatea se ciștigă cu timpul. Electrotehnica este o ramură industrială de virf, extrem de dinamică, care nu-și poate permite să aștepte vîrsta senectuții. în acest domeniu tinerețea este obiectiv obligată să se asocieze cu maturitatea. Iată de ce organizația noastră de partid se preocupă ca cei primiți în partid să dovedească și celorlalți tineri muncitori că acest lucru nu este numai necesar, dar și posibil. Ele, rezultatele, demonstrează că am reușit acest lucru. Este și ușor și greu să oferim exemple. Este ușor deoarece numărul tinerilor membri de partid care au trecut probele încrederii acordate de a purta înaltul titlu de comunist este mare. Dar tocmai numărul lor mare face în același timp dificilă o selectare a celor mai reprezentativi".Evoluția spre o deplină maturitate politică a electrotehnistului Gheorghe Bădița este, in multe privințe. tipică pentru mulți tineri membri de partid din întreprindere. Calm, cumpănit și stăpîn pe ceea ce spune, tinărul electrotehmst ne relatează despre ce a semnificat pentru el primirea în partid și cum a înțeles să răspundă încrederii comuniștilor care l-au primit in rîndurile lor. Două momente i s-au întipărit pentru totdeauna în memorie. Ziua de 15 mai 1987, cînd, în a- dunarea generală a comuniștilor din secția bobinaj, mîinile participanți- lor se ridicau spre a consimți admiterea sa în partid, și prima sarcină de partid care a urmat la puțin timp după acest eveniment. Era vorba de a găsi, împreună cu alt tinăr comunist, Spiridon Costrăciuc. soluții de reducere a consumului de aluminiu și cupru la confecționarea ventilatorului cu acțiune principală pentru mașini-unelte. Cei care luaseră cu- vîntul la acea adunare au subliniat calitățile sale profesionale, seriozitatea în muncă. Și și-a spus atunci în sinea lui : „Un bun prilej pentru a răspunde acestei încrederi. E greu; dar simt că sînt în stare să duc pînă la capăt această treabă". A fost o sarcină complexă, care presupunea o bună informare tehnică, calcule, schițe, imaginație, iscusință. La început' cei doi tineri comuniști au lucrat separat. După un timp și-au confruntat schițele propuse. Au constatat că soluțiile lor nu se contraziceau, ci, dimpotrivă, se completau. Au trecut apoi la o etapă nouă a muncii — o strînsă colaborare. Rezultatul a fost remarcabil. Greutatea inițială de 15 kilograme a ventilatorului a fost redusă la mai puțin de 9 kilograme, ceea ce însemna o reducere a consumului de aluminiu și cupru cu mai bine de 6 kilograme. Performanța a făcut, ca să spunem așa, senzație in secție și 

de zile. Ala ne tot bate la cap, că i s-a făcut deviz de lucrări. De celelalte, pe care le-ați văzut, nu ne doare capul : le-au angajat pe cont propriu...— Fără forme legale ?— Fără 1Deci „băieții" nu lucrau clandestin doar acasă, ci și in atelierul cooperativei, și încă in proporție de 3 la 1. Oare președintele cooperativei ce părere are despre toate acestea ?— Nici o problemă. Au mai fost atiția inaintea dumneavoastră pe aici. Ne-a tot reclamat unul din București care avea mașina de vreun an 
Afacerile meseriașilor merg ca pe roate, 

așinile clienților ruginesc pe butuci 
PORNIND DE LA 0 SCRISOARE Șl AȘA-ZISUL SĂU RĂSPUNS

II

la noi, dar am rezolvat cazul de vreo două săptămini. Am dus-o la service-ul din Budești și am plătit noi din banii cooperativei „finisările" ; vreo două mii trei sute de lei. O să recuperăm banii cînd s-or apuca băieții iar de treabă. Se cunoaște cazul. A fost pe aici și tovarășul Verbuncu Petre, președintele UJECOOP, și C.F.I.-ul. Vă asigurăm insă că o să ne descurcăm, nu e nici o problemă.Incredibilă o asemenea lipsă de răspundere față de interesele clien- ților și cooperativei, față de prestigiul unității și al forului tutelar. Deci autori ai atitor daune provocate unității, respectiv societății, continuă să fie incadrați, apărați pe față și justificați — fără a mai lucra insă de luni de zile. Cum s-a ajuns aici, pe ce anume se întemeiază această nefirească stare de lucruri ? Că doar „ciclopul" de la Frumușani, cum il denumește cu drag conducerea cooperativei, nu era și nu este în codru, ci la drumul mare, pe șoseaua București- Oltenița, în calea organelor de control, nu doar o singură dată sesizate, în văzul și... în disprețul tuturor. Ei bine, așa cum Se ajunge in toate situațiile de acest gen : prin încălcarea flagrantă a prevederilor referitoare la încadrarea personalului, prin nerespectarea disciplinei în muncă și financiare, prin tratarea cu indiferență sau chiar cu rea credință a sesizărilor cetățenilor, 

mulți își amintesc și astăzi de ea. Cu cîteva luni în urmă, electrotehnistului Gheprghe Bădița i s-a încredințat conducerea unei echipe de 20 de tineri. L-am întrebat care a fost cel mai important eveniment din viața noii echipe. „Unul cultural", ne-a răspuns electrotehnistul. „Am propus echipei să vizităm împreună toate muzeele Capitalei pentru că așa vom putea beneficia mai bine de explicațiile ghizilor. Evident, cine vrea. Deși îmi cunosc colegii. m-a surprins faptul că toată echipa a îmbrățișat propunerea. M-a impresionat această dorință a tinerilor de a se instrui, pentru a do- bîndi noi și noi cunoștințe."

Concludente răspunderi prin fapte, prin performanțe deosebite, prin angajare cu toate resursele profesionale și afective la acordarea onoa- rei de a purta titlul de comunist au dat și alți tineri muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprindere. Astfel, Ștefania Voiculescu, de meserie electrician, și-a valorificat competența profesională printr-o soluție superioară de reducere a traseului de cablaje la o instalație electrică. La rîndul său. lăcătușul Sorin Vin- tilescu, după stăruitoare căutări, a izbutit perfecționarea unei instalații electrice care a permis înlocuirea unor diode ce se procurau din import. Chiar în timpul documentării noastre se făceau pregătiri pentru a primi oaspeți din unele unități industriale ale Capitalei care urmau să participe la o dezbatere-schimb de experiență pe tema modernizării proceselor de producție, organizată de comitetul municipal de partid. Tocmai rezultatele bune obținute in această privință au determinat alegerea întreprinderii „Electrotehnica" drept loc de desfășurare a acestei acțiuni. Multe din cele mai importante prevederi ale programului de modernizare au ca autori tineri comuniști, precum inginerii Dan Popescu, Iuliu Stoklasa, Dan Flandra, Crișan Davidescu, Constantin Hro- mei.Printre sarcinile cu caracter de permanență încredințate de adună
STAȚIUNEA PREDEAL — o mare atracție turisticăCei care aleg Predealul pentru o vacanță în această perioadă vor rămîne cu amintiri de neuitat. Cazarea se face în hoteluri ori vile de confortul dorit, masa se servește la restaurant sau pensiune. Din Predeal se pot face excursii în împrejurimi (la cabane, la Brașov, Poiana Brașov, Bușteni și Sinaia). La dispoziția oaspeților se află mijloace pentru practicarea activităților sportive, piscină, săli de jocuri mecanice, posibilități pentru vizionarea de spectacole cultural-artistice, filme etc.Biletele și informații suplimentare se pot obține de la agențiile oficiilor județene de turism, ale I.T.H.R.

prin efectuarea unor controale de mîntuială, ca să nu spunem mai mult... Toate din interese mai mult sau mai puțin obscure, din incompetență sau neglijență în cel mai bun caz. La care s-a adăugat lipsa de fermitate a organelor locale, in ciuda unor tentative firave de a înlătura această stare anormală de lucruri: Dar iată cum au evoluat lucrurile în mod concret.In luna iunie a anului 1987, numitul Stanca N. din București făcea o cerere către C.P.A.D.M. Frumușani să fie angajat la unitatea service a cooperativei ca lăcâtuș-auto, deși nu avea nici calificarea, nici experiența necesare. Lucrase, ani mulți, ca muncitor necalificat pe la diverse întreprinderi din București, apoi, scurtă vreme, ca șofer la I.T.B. Acolo suferise 

și o condamnare (cu executare la locul de muncă) și, in cele din urmă, i se desfăcuse contractul pentru abateri grave, repetate. Conducerea C.P.A.D.M. Frumușani, girată de neglijența celor de la serviciul personal al UJECOOP Călărași, a trecut cu nonșalanță peste toate „amănuntele" biografiei profesionale a lui S.N. și nu numai că l-a încadrat într-o meserie și la o categorie discordante cu datele înscrise în cartea de muncă, dar l-a și „uns" ca responsabil cu gestiune al unității service. O dată instalat în funcție, proaspătul șef al „ciclopului" l-a adus și pe fratele său, Gh. Stanca, împreună cu care și-au deschis, practic, un nou atelier „personal" la Frumușani. Un altul (clandestin) aveau dinainte (și îl mai au și acum) pe strada Chiparosului din București, după cum am aflat chiar de la conducerea cooperativei. Ulterior au mai fost angajați alți doi lucrători și afacerea s-a pus pe roate. Aprovizionarea o făceau în contul unității, fără opreliști, magazia, cu piese în valoare de sute de mii de lei, le stătea la dispoziție, iar conducerea cooperativei se arăta a fi tot timpul foarte mulțumită de intreprinzătorii săi lucrători, luîndu-le nu o dată apărarea.Așa, de pildă, în luna august a anului trecut, conducerea cooperativei a primit o adresă oficială din partea consiliului popular comunal. 

rile generale ale comuniștilor noilor primiți in partid este și aceea de a imprima, prin activitatea lor, prin exemplul lor. un stil de muncă revoluționar organizației Uniunii Tineretului Comunist. Mulți dintre tinerii comuniști, ca Ștefania Voiculescu, Florea Bogdan. Cezar Mărculescu, aleși în conducerea organizațiilor de tineret, și-au cîștigat' prețuirea și încrederea uteciștilor, ceea ce se reflectă în modul în care ei își îndeplinesc atît îndatoririle profesionale, cit și in participarea activă la numeroase acțiuni patriotice, la viața culturală a intreprinderii.Toate aceste exemple ilustrează nu numai preocuparea organizației de partid de la „Electrotehnica" de a-i avea în rindurile sale pe cei mai destoinici, mai cutezători, mai bine pregătiți, mai receptivi la cerințele vieții sociale, ci și discernămîntul, preocuparea in a le călăuzi pașii spre a se apropia cît mai mult de prototipul ideal al comunistului. Astfel, cei care au dat recomandări pentru primirea în partid au sarcina de partid de a se ocupa. în continuare. de noii comuniști, de a-i ajuta să se integreze in viata de organizație, de a le fi îndrumători și sfătuitori în depășirea unor momente mai grele. în perfecționarea pregătirii politice și profesionale. Celor primiți in partid li se încredințează sarcini în raport cu pregătirea lor politică și profesională. Unora dintre ei — sarcini cu un grad mai mic de dificultate. Altora, ale căror aptitudini sînt bine cunoscute — participarea la rezolvarea unor probleme mai dificile, deoarece, din- tr-o bună experiență s-a dovedit că investiția de încredere este factorul cu cel mai puternic efect educativ. De asemenea, învățămîntul politico- ideologic. diverse acțiuni cultural- educative organizate în întreprindere contribuie, la rîndu-le, la lărgirea orizontului politic, la maturizarea noilor membri de partid. După un an de Ia primirea sa în partid, fiecare tinăr comunist urmează să raporteze în fața adunării generale despre măsura în care și-a onorat răspunderile încredințate.Desigur, acestea sînt doar o parte din acțiunile și aspectele demne de relevat în ceea ce privește modul in care organizația de partid, comuniștii din această întreprindere bucureșteană se îngrijesc de formarea și afirmarea calităților politice și profesionale ale noilor membri de partid.
Constantin VARVARA 
Dumitru TIMERMAN

București, precum și dicatului din între- de la comitetele sin- prinderi și instituții.
semnată de primar și secretarul biroului executiv, în care se atrăgea atenția că, „iii urma sesizărilor cetățenilor și a repetatelor controale", s-au constatat mari nereguli la a- ceastă unitate, absențe repetate ale meseriașilor, de zile întregi, lucrări sub orice critică, numeroase mașini care stau de luni de zile în atelier, descompletate. Ce s-a întimplat cu această adresă primită din partea organului local al puterii și administrației de stat ? A rămas literă moartă, fără absolut nici o urmare, întocmai aceeași soartă a avut-o și o primă înștiințare sosită din partea Procuraturii locale Oltenița in care cooperativei din Frumușani i se aduceau la cunoștință nici mai mult, nici mai puțin decit următoarele : „în sarcina numitului N. Stanca s-a reținut că, în calitate

de gestionar la autoservice-ul din comuna Frumușani, a comis infracțiunea prevăzută de art. 223, alin. 1“ (delapidare), precum și o serie de grave abateri disciplinare. Imperturbabilă, ca și pînă atunci, și la această nouă „poznă" a protejatului său — intre timp amnistiată — conducerea, cooperativei, abia la o nouă adresă din partea procuraturii, s-a hotărît să-i aducă la cunoștință, intr-un soi de scrisoare foarte protocolară, că, în mod formal, nu îl mai pot lăsa în funcția de gestionar, date fiind prevederile Legii nr. 22 din 1969. Dar că, totuși, va rămîne tot el in această funcție pînă vor găsi un „înlocuitor corespunzător". Pe care nu îl găsiseră nici pînă în ziua documentării noastre — dată fiind „exigența" lor ieșită din comun. Intr-adevăr, era și greu să găsească încă unul așa de „corespunzător": și fără școală, și fără calificare, dar cu mai multe condamnări și cu atelier clandestin acasă.Adevărul este însă că nimeni nu ar fi acceptat să preia o asemenea unitate, după pagubele de proporții făcute clienților și cooperativei, mai ales că „șeful" cel plin de bani nici nu admitea să i se facă inventarul.După cum se vede, organele locale — inclusiv cele de miliție — au luat unele măsuri și au încercat să înlăture asemenea nereguli. De neînțeles rămîne însă faptul că, cel puțin pînă la data anchetei noastre, s-au resemnat cu insuccesul.întrebarea este însă de ce a to-

Din noua arhitectură a municipiului Rimnicu Vilcea Foto : E. Dichiseanu
STILUL DE MUNCĂ AL CONSILIILOR POPULARE

LA NIVELUL EXIGENȚELOR ACTUALE

Constatarea 
nu înseamnă

unor neajunsuri 
si înlăturarea lorîn municipiul și județul Brăila se desfășoară în prezent o suită de acțiuni cotidiene sub genericul „Experiența pozitivă — cunoscută și generalizată în toate unitățile". Am subliniat cotidiene pentru că valoarea acestei suite de acțiuni constă tocmai în caracterul ei sistematic, permanent, nu întîmplător. nu sporadic — asa cum se mai desfășura pină acum —, ci ca o parte intrinsecă a activității de zi cu zi. a stilului de muncă al organelor și or-, ganizatiilor de partid, al consiliilor populare. Cu alte cuvinte, ca formă concretă de acțiune izvorîtă din necesitatea obiectivă a perfecționării metodelor folosite în antrenarea, in mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial a județului.Acțiunea s-a născut, a fost determinată. s-ar putea spune, si de o anumită situație concretă privind activitatea consiliilor populare. Și anume aceea că în unele situații, în loc să se acționeze operativ pentru înlăturarea unor neajunsuri, pentru generalizarea și aplicarea unor experiențe înaintate care ar putea contribui la îmbunătățirea muncii intr-un sector sau altul de activitate, se așteaptă ca sesiunea consiliului popular să „descopere" lipsurile si abia apoi să se treacă la luarea unor măsuri. Așa cum s-a întimplat. de pildă, și la ultima sesiune a consiliului popular județean....S-a pornit firește în dezbaterea problemelor de la realități. Datorită măsurilor politico-organizatorice, proceselor de modernizare a producției, de perfecționare a conducerii, adoptate și promovate de consiliul popular, producția industrială a județului Brăila a înregistrat anul trecut o valoare de 300 milioane lei peste plan. Cum a devenit posibil a- cest succes, ce unități au fost protagonistele lui, ce a întreprins consiliul popular — titular de plan — pentru ca toate colectivele să ia ce e mai bun din experiența unităților fruntașe ?Din păcate. în sesiunea amintită

Ierat toate acestea conducerea UJECOOP Călărași, adică cea care putea și trebuia să le curme de la rădăcină de la bun început ? Căci, în afara obligației de a controla unitatea în cauză, a primit si unele sesizări directe — unele chiar prin intermediul ziarului nostru, în urma scrisorilor mai multor cititori, ale căror mașini „capotaseră" la „ciclopul" din Frumușani. La una dintre ele ziarul a primit și un așa-zis răspuns: o adevărată mostră de, formalism și superficialitate. Ignorind cu „pudoare" toate matrapazlîcurile sesizate in scrisoare, adică tocmai unele de natura celor care fac și obiectul anchetei de față, răspunsul adresat redacției — semnat de președintele uniunii și întocmit pe baza referatului șefului C.F.I. — lua de bune toate afirmațiile și asigurările „oneștilor" lucrători de la service-ul lor din Frumușani. Intre care și aceea că mașina cititorului în cauză va fi gata „în 12 zile de la data verificării sesizării". In realitate, mașina a mai zăcut acolo încă cinci luni de zile, fiind reparată, în cele din urmă. la altă unitate, pe banii cooperativei.Cît îi privește pe ceilalți cetățeni ale căror mașini au încăput pe mina marilor' meșteri de la Frumușani și pe care le-am văzut la „cimitirul de mașini" (cum este mai nimerit să fie numit acest așa-zis service), slabă nădejde să Ie mai vadă vreodată cum au fost.Un ultim cuvînt despre conducerea cooperativei din Frumușani, cea care, în loc să pună servicii la dispoziția cetățenilor, s-a pus la dispoziția „băieților" de la service. Ei bine, în urma acestei documentări și a faptelor prezentate, nu trăsese decit această concluzie : „Am cam eșuat cu «ciclopul» dar o să facem acolo o secție de... dopuri din plastic". Sătenilor le trebuie frizerie, cismărie, croitorie ori alte servicii strict necesare, prevăzute, de altfel, în nomenclatorul minim de prestări, iar cooperativa care trebuie să le ofere asemenea servicii pune capac acestor dorințe, concentrin- du-se pe... dopuri.Fără îndoială că toate aceste anomalii vor fi curmate, că toți cei în cauză vor fi trași la răspundere pe măsura faptelor și că se vor lua de urgență măsurile pentru restabilirea legalității și în acest caz. Așteptăm in această privință răspunsurile cuvenite din partea Organelor in drept, conform Legii presei. Pentru că, in societatea noastră nu-i este nimănui admis să sfideze normele eticii și echității socialiste, să încalce legile țării, să abdice de la îndatoririle profesionale și responsabilitățile încredințate fără a primi riposta cuvenită din partea societății.
Ion MARIN 

aceste întrebări au rămas fără răspunsuri concrete sau au primit răspunsuri mult prea generale. Nici referatele prezentate, nici participan- ții la cuvint nu au amintit atunci vreo măsură concretă in acest' sens. Or, ar fi fost căzu'. Mai ales pentru că tot la sesiune s-a arătat că, în ciuda succesului evocat, un număr de 13 unităti industriale au înregistrat anul trecut restante, neîndeplinin- du-și planul la producția-marfă. Ar fi inutil de arătat că surplusul de producție amintit ar fi fost' mult mai substantial dacă nu ar fi fost „subțiat" de unitățile „datornice". Este de presupus că acestea din urmă s-au izbit de anumite greutăți, că aici s-au manifestat o serie de neajunsuri. Toate acumulate treptat, lună de lună, timp în care s-ar fi putut acționa pentru înlăturarea lor. Firește, unitățile respective au fost, pe bună dreptate, criticate. Dar de ce a trebuit așteptată sesiunea pentru aceasta ? Oricît de severă, critica tardivă nu mai poate inlocui pierderile cauzate de neajunsurile neinlăturate la timp. Mai ales că aceste neajunsuri au căpătat denumiri concrete. De pildă, la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr, ale cărei neîn-
în județul Brăila

depliniri de plan pe 1988 au „tras în jos" considerabil bilanțul pe județ, acestea se numesc stagnarea utilajelor in plină perioadă de virf a activității. Or, se știa (se raportase chiar 1) că în perioada de vegetație (destul de lungă) a sfeclei de zahăr, materia primă a unității, utilajele fuseseră reparate. Nimeni însă nu a verificat calitatea acestor reparații, sau au făcut-o superficial. Or, era datoria consiliului popular, ca titular de plan, ca responsabil de bunul mers al activității economico- sociale în profil teritorial, să o facă. Organismele respective ale consiliului popular județean s-au mulțumit cu... raportul despre încheierea reparațiilor.Uneori neajunsurile au cauze „mărunte", care ar putea fi prevenite sau înlăturate în cursul activității de zi cu zi. Așa cum este cazul Antreprizei de Construcții-Montaj Brăila, al cărei colectiv a rămas dator anul trecut cu procente considerabile față de plan. Aici au avut loc. în tot timpul anului, fluctuații serioase ale personalului muncitor, întârzieri de la serviciu etc. De ce ? Una din cauze, „descoperită" abia la sesiune, s-a dovedit a fi lipsa condițiilor de cazare a muncitorilor navetiști. Toate strădaniile deputatului care lucrează în cadrul respectivei unităti de a asigura sesiunea. prin generalități, că se va remedia situația („vom acționa...", „ne vom mobiliza...", „vom întreprinde măsuri..." etc.) n-au avut darul de a convinge pină cînd vorbitorul n-a ajuns la fapta concretă, a- nume la instalarea unor barăci- dormitoare pentru navetiștii care, continuau fie să închirieze camere în oraș, la mari distanțe de frontul de lucru, fie depinzînd de trenuri, care vin și pleacă fără să țină cont de programul de lucru al șantierelor. Se ridică însă întrebarea, de ce consiliul popular municipal (al cărui reprezentant a arătat în cuvîntul său că „membrii comitetului executiv participă Ia toate analizele de- cadale în unitățile productive" — deci inclusiv la ședințele de la Antrepriza de Construcții-Montaj) n-a sprijinit rezolvarea „între sesiuni" a acestei probleme deloc mărunte ? Desigur, participarea reprezentanților consiliului popular la „operativele" unităților productive este un lucru necesar, dar nu suficient. Simpla prezență și luarea la cunoștință asupra stărilor de lucruri concrete, fără a pune umărul efectiv la înlăturarea neajunsurilor, nu ajută la nimic. Cunoașterea concretă a stărilor de lucruri trebuie folosită ca bază pentru implicarea nemijlocită în rezolvarea problemelor producției. ale oamenilor.La sesiunea amintită s-a arătat că în județul Brăila aproape întreaga suprafață arabilă a județului este amenajată pentru irigații. De aici și una din explicațiile faptului că un număr de 29 unități agricole, cooperatiste și de stat, au obținut anul trecut recolte mari de porumb, orz. griu, sfeclă de zahăr și legume. Datorită, gradului înglt de înzestrare tehnico-materială, agricultura brăi- leană a căpătat tot mai multe trăsături ale activității industriale, care implică răspunderi pe măsură. Se acționează însă pe măsura acestor răspunderi ? Lucrările sesiunii au relevat că în această privință consiliul popular județean, cît și numeroase consilii populare comunale mai au încă multe de făcut. Cele 29 de unități fruntașe sînt încă înconjurate de altele care parcă s-au obișnuit cu recoltele mult sub posibilitățile create, mult sub cele planificate. Dar atît in referatele prezentate, cît și în luările de cuvînt nu s-a vorbit 

nimic despre vreo acțiune concretă privind preluarea și generalizarea experienței unităților fruntașe in folosirea uriașului potențial de care dispune agricultura județului. E drept, unitățile agricole și consiliile populare din comunele care bat pasul pe loc au fost criticate, aspru, dar la modul general. Or. critica fără soluții de îndreptare este ca norul fără ploaie. S-a vorbit astfel de Cooperativa Agricolă de Producție din Urleasca. unde recoltele obținute pe suprafețele irigate abia dacă le egalează pe cele din terenurile neirigate, ale întreprinderii Agricole de Stat Urleasca, unitate fruntașă ce se află în aceeași comună, hotar in hotar. Cauza acestor diferențe. deși departe de a fi „obiectivă", este de-a dreptul stranie : instalațiile de irigație ale cooperativei funcționează defectuos, pentru că oamenii care le mînuiesc nu-s suficient calificați. Nu-s calificați. pentru că nu au avut cînd. căci nu sint din comună, ci veniti din alt'e părți ale țării, ca sezonieri. Asta în timp ce numeroși tineri din comună... fac naveta. Evident, este vorba aici de o slabă activitate, mai exact despre o lipsă totală de activitate a consiliului popular comunal in domeniul educării tinerilor săteni, al pregătirii . lor pentru a rămîne și lucra în unitățile comunei.Criticile formulate la sesiune au cantonat insă și în această privință în generalități.. De altfel, situația cooperativei din Urleasca nu este singulară, la fel stau lucrurile și in alte comune, cum sint Gropeni. Ro- manu. Rîmnicelu etc. Dar, din păcate, și în alte probleme, lipsa eforturilor pentru înlăturarea cauzelor ce au generat neajunsurile respective și care se cereau înlăturate încă în embrion au favorizat apariția unor „dăunători" care in multe unități au contribuit la „dijmuirea" recoltelor. La sesiune s-au enumerat cîțiva din aceștia : nefolosirea integrală a fondului funciar (comunele Ulmu, Jugureanu. Tătaru, Bără- ganu. Victoria etc.). Cînd au constatat' însă organele consiliului popular județean acest lucru ? Este de presupus că. mai degrabă, atunci cînd și-au dat seama că din recoltele calculate la suprafața arabilă... lipsește ceva. Acel „ceva" înseamnă, fără îndoială, pămîntul nefolosit I Sau alt exemplu. S-a vorbit la sesiune despre unele unități agricole care n-au avut in iarnă suficient nutreț pentru vite, deși însămînta- seră suprafețe considerabile cu nutrețuri în cultura a doua. Din scripte, cel puțin, așa reiese. Și chiar așa fusese. Numai că suprafețele fuseseră însămințate nu pentru nutreț, ci pentru... scripte. Cînd s-a constatat acest lucru ? Atunci cînd în plină iarnă unele cooperative a- gricole au început să se vaite că nu mai au nutrețuri pentru animale. Iată. dar. de ce se impune ca din stilul de muncă al unor organe ale consiliului popular județean să se excludă cu hotărîre prea marele „atașament" față de hîrtii și rapoarte în favoarea terenului, a cunoașterii realităților și mai ales a inter- venirii pentru înlăturarea neajunsurilor. a formalismului care le determină. E drept, asemenea situații nu au putut fi ocolite nici la sesiune. Era și firesc. Dar. din nou întrebarea : de ce a trebuit să se aștepte sesiunea ?...Ștacheta marilor răspunderi ce revin consiliilor populare în înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, impusă în evală măsură de actualul nivel al dezvoltării economico-so- ciale a județului, cît și de cerințele mari ale dezvoltării viitoare, a dat naștere acelor acțiuni amintite la începutul acestor rînduri. de cunoaștere. preluare și generalizare zi de zi și în toate domeniile a experiențelor pozitive ale unităților fruntașe. Este, fără îndoială, un pas important în creșterea eficientei activității consiliilor populare. în înlăturarea unor atitudini de automul- tumire. de delăsare, de indiferență sau escamotare a realităților, atitudini străine spiritului revoluționar sl care frînează obținerea unor rezultate superioare în îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. Un pas în- tr-adevăr important, dar totuși nu suficient. Pentru că în perfecționarea muncii, în creșterea continuă a rolului și atribuțiilor consiliilor populare. în întregul efort colectiv de îndeplinire a sarcinilor economice în profil teritorial este nevoie să se înțeleagă adevărul că aceasta depinde nu numai de buna desfășurare, de spiritul combativ al dezbaterii problemelor în cadrul sesiunilor consiliilor populare, ci în primul rînd de însăși munca dintre sesiuni. Adică de acel efort permanent, zi de zi. de aplicare cu fermitate a măsurilor stabilite, de intervenții e- ficiente. operative împotriva neajunsurilor manifestate, de sprijinire efectivă a celor rămași în urmă, de generalizare și aplicare efectivă a experienței celor mai buni.
Laurențiu DUȚA
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DEZVOLTAREA ȘI APĂRAREA 
PROPRIETĂȚII SOCIALISTE - 

răspunderea întregii obști și a fiecărui omAgricultura noastră socialistă a progresat, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, în ritmuri deosebit de înalte, înregistrînd însemnate creșteri ale producției în toate domeniile. Anul trecut, bunăoară, s-a obținut o producție de cereale de 32,6 milioane tone, cea mai mare înregistrată pînă acum in țara noastră, producții ridicate fiind realizate și la plantele tehnice, în legumicultura, viticultură, ca și in sectorul creșterii animalelor. Edificator în acest sens este faptul că față de anul 1945 agricultura noastră socialistă a crescut de 10 ori, cea mai insemnată creștere — de peste 6 ori — fiind înregistrată după Congresul al IX-lea al partidului. Acesta este rezultatul aplicării ferme a politicii agrare a partidului, promovată cu consecvență de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sprijinului puternic dat agriculturii, concretizat, intre altele, în investițiile de peste 660 miliarde lei alocate de stat pentru dezvoltarea continuă a acestei ramuri de bază a economiei naționale, mai mult de 600 miliarde din aceste fonduri fiind repartizate in perioada ce a trecut de Ia cel de-al IX-lea Congres al partidului. Toate acestea au făcut posibile înzestrarea cu tehnică modernă, extinderea irigațiilor și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, aplicarea tehnologiilor de înalt randament, pregătirea unui mare număr de cadre de specialitate cu studii superioare și medii, in ultimă instanță, creșterea generală a nivelului de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii din agricultură. Subliniind aceste mari progrese, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a accentuat în repetate rindun că ele au fost și sint posibile in condițiile înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare, numai și numai pe baza dezvoltării și consolidării permanente a marii proprietăți socialiste de stat și cooperatiste, singura cale capabilă să asigure valorificarea cit mai deplină a resurselor mari de care dispune agricultura noastră, să pună in valoare potențialul pămintului și toate celelalte posibilități pentru creșterea puternică in continuare a producției agricole.De aici, de la această realitate, decurg și răspunderile mari ce revin organelor și organizațiilor de partid d« la sate, consiliilor de conducere și adunărilor generale din unitățile agricole, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din agricultură de a acționa cu fermitate in scopul păstrării, consolidării și dezvoltării neîntrerupte a proprietății socialiste, a bunurilor obștești, avuție a celor ce au făurit-o prin munca lor, a întregului popor. Succesele insem- nate inregistrate de agricultura noastră, consolidarea continuă a unităților agricole de stat și cooperatiste probează cu tăria faptelor că aceasta este atitudinea țăranilor, a mecanizatorilor, a celorlalți lucrători, a specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile agricole puși să gospodărească cu maxima chibzuință bunurile obștești. Grija neslăbită pentru întărirea și apărarea proprietății socialiste se manifestă atit prin preocuparea asiduă pentru creșterea producțiilor, pentru introducerea tehnologiilor moderne, de inalt randament, cit și prin veghea permanentă ca nimic din bunurile ce formează averea obștească să nu fie depreciat, distrus sau înstrăinat. Această stare de spirit, atitudinea revoluționară înaintată trebuie întărite, dezvoltate cu atit mai mult cu cit, in unele unități agricole, se mai fac simțite manifestări de neglijență, de lipsă de răspundere care lovesc in interesele generale ale obștii, slăbesc proprietatea socialistă, determinind pagube, uneori grave, averii obștești, economiei naționale.Așa de pildă, în prima decadă a lunii mai, in unele unități agricole dintr-o serie de județe, datorită intemperiilor, dar și unor neglijențe grave manifestate de specialiști și cadre de conducere privind respectarea riguroasă a normelor și prevederilor bine cunoscute, referitoare la buna întreținere și furajare a animalelor, organizarea preventivă a pășunatului și asigurarea protecției, pe timp nefavorabil, a animalelor scoase în taberele de vară, buna întreținere a pajiștilor in scopul eliminării plantelor toxice din covorul erbaceu și altele de acest gen, au fost provocate prejudicii avutului obștesc, înregis- trindu-se unele pierderi de efective, prin sacrificarea de necesitate a acestora.Cum au fost posibile asemenea stări negative de lucruri ? Ce arată ele ? Iată, bunăoară, cazul Coopera
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dolj : ReparațiiSecerișul e aproape. în unitățile agricole cu soluri mai ușoare, nisipoase din sudul județului orzul a dat in pirg. Avertizați de vara timpurie, lucrătorii ogoarelor doljene au luat din vreme măsurile necesare pentru a încheia toate pregătirile în vederea strîngerii și depozitării întregii recolte de păioase — care în acest an ocupă o suprafață de 155 550 hectare — într-un timp cit mai scurt și fără pierderi. „Se poate aprecia că la această dată, in avans cu două săptămini comparativ cu ultimii ani, am finalizat aproape in totalitate reparațiile celor 1 806 combine și 580 prese de balotat prevăzute in program — cu excepția unor mici restanțe — astfel incit să putem stringe orzul în patru zile bune de lucru, iar griul in 10 zile, a ținut să precizeze ing. Mihail Păduraru, directorul Trustului Județean de Mecanizare a Agriculturii Dolj. Avînd in vedere aceste termene strinse, am pus un accent deosebit pe calitatea reparațiilor, astfel incit toate mașinile și utilajele agricole să funcționeze continuu, la întreaga capacitate, pe întreaga durată a campaniei de vară". Mici restanțe în repararea utilajelor agricole se înregistrează la secțiile de mecanizare din cadrul stațiunilor Circea, Șimnic și Măceșu. Pentru a se încheia, pină la sfîrșitul acestei săntămini, și aici reparațiile și verificările la combine și prese, paralel cu organizarea activității in două schimburi, s-au detașat aici mecanici de la stațiunile care au încheiat mai din timp pregătirile. Un exemplu bun 

tivei Agricole de Producție Șimian, județul Bihor. încâlcind normele elementare de organizare a pășunatului și de protecție a animalelor pe timp nefavorabil, conducerea cooperativei a dispus scoaterea taurinelor la pășunat. Surprinse de intemperii, un număr de bovine a trebuit să fie sacrificate. La Asociația Economică Intercoope- ratistă de Creștere și îngrășa- re a Tineretului Bovin din Nuș- falău, județul Sălaj s-a înregistrat o situație similară. Un mare număr de animale scoase la pășunat au fost surprinse de intemperii. Ne- fiind luate măsuri preventive de protejare, multe animale au trebuit să fie sacrificate de necesitate. în altă parte, la întreprinderea Agricolă de Stat Dunăreni, județul Dolj, lipsa de răspundere a îmbrăcat alte haine. Animalele au fost scoase pe o pășune aparținînd întreprinderii județene de pajiști, deci o întreprindere specializată, infestată cu plante cianogene, foarte toxice, consumarea acestora determinind sacrificarea de necesitate a unui număr însemnat de vițele. Și intr-un caz, și in altul sint dovezi clare ale lipsei de răspundere, ale neexercitării atribuțiilor ce revin specialiștilor și cadrelor cu munci de conducere privind respectarea normelor de muncă și a tehnologiilor stabilite.Fiind informat C.C. al P.C.R. asu-
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tovarășul a cerut ca cauzele care discutate pu- generale din
partidului, Ceaușescu, atitudinile.pra acestor situații, secretarul general al Nicolae faptele, le-au generat să fie blic, in adunările unitățile respective, de către cooperatori, de către oamenii cei mai interesați pentru ca munca lor. bunurile lor dobindite prin muncă, prin trudă să fie bine gospodărite, să nu sufere in nici un fel și din partea nimănui deteriorări, știrbiri. intr-un cuvint — pagubă in detrimentul lor, al economiei naționale. în această lumină au fost analizate atitudinile celor vinovați în unitățile în care s-au petrecut asemenea fapte----în spiritul dețnocrației muncito- rești-revoluționare, al democrației cooperatiste, care trebuie să funcționeze pretutindeni cu exigență, cu răspundere. în interesul proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor din toate unitățile agricole.Cei care au luat cuvintul în a- dunările ce au avut loc, inclusiv cei vinovați, au adresat cuvinte de profundă mulțumire tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru grija ce o poartă aplicării consecvente a principiilor democrației socialiste, promovării și in aceste cazuri a dezbaterilor democratice, an- gajindu-se ca in activitatea viitoare să acționeze cu toată hotărirea pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan.Asemenea adunări au avut loc in unități agricole din județele Dolj, Bihor. Brașov, Giurgiu, Sălaj, Cluj, Harghita, Caraș-Severin.Adunarea generală a membrilor cooperatori din Tomulești, județul Giurgiu, a dezbătut cu toată exigența și inalt simț de răspundere revoluționară actele de iresponsabilitate care au cauzat pierderea unui număr important de vițele, întreaga activitate desfășurată in zootehnie.„Mulțumim din inimă conducerii superioare de partid, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru încrederea ce ne-a fost acordată de a dezbate în acest for democratic, care este adunarea generală a membrilor cooperatori, faptele petrecute în sectorul zootehnic al unității noastre, a spus cooperatoarea Constanța Gheorghe. Acest lucru ne face să înțelegem mai bine ce sarcini importante și de mare răspundere ne revin nouă, tuturor, in apărarea cu strășnicie a avutului obștesc, în întărirea proprietății so

AGRICOLE - DESFĂȘURATE EXEMPLAR!
de bună calitateîl oferă S.M.A. Poiana Mare, unde la toate cele 8 secții de mecanizare s-au încheiat reparațiile celor 81 de combine planificate. „Prin realizarea, prin forțe proprii, a unui însemnat volum de piese recondiționate, am economisit 424 000. lei — ne spune inginerul Valentin Popescu, directorul stațiunii. Pentru asigurarea calității reparațiilor, la toate „posturile-cheie" lucrează cei mai buni mecanici, alături de combine- rii respectivi, mecanici cu o bună experiență și pregătire profesională". De altfel, calitatea reparațiilor aici, la Poiana Mare, cit și în celelalte stațiuni de mecanizare a agriculturii nu este doar un deziderat. Dovadă și faptul că in prezent comisia de suprarecepție ce și-a încheiat activitatea in județ nu a avut prea multe observații. Calitatea reparațiilor — ce asigură de fapt o garanție pentru buna desfășurare a campaniei agricole de vară — s-a evidențiat in stațiunile de mecanizare de la Filiași, Plopșor, Plenița, Dă- buleni, Amărăști și Catane. „Noi am făcut eforturi deosebite pentru creșterea volumului de piese recondiționate, dar ne confruntăm cu cîteva probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea unor repere de strictă necesitate — ne-a spus Constantin Mateescu, inginer principal cu reparațiile de la trustul județean de mecanizare. Astfel, din cele 500 seturi-motor pentru combine — pe care trebuie să ni le livreze în acest semestru întreprinderea Mecanică pentru Agricultură Roșiori — ni s-au asigu

cialiste. Cei ce au greșit — și au greșit grav — trebuie să tragă învățăminte. Dar datoria noastră rămîne aceea de a veghea cu mare atenție ca astfel de neajunsuri să nu se mai repete".Paul Leanu a spus că „nimănui nu-i este permis ca printr-o atitudine total străină spiritului nostru de a acționa în toate împrejurările să aducă pagube avutului obștii. Noi acționăm pentru întărirea proprietății socialiste, iar nu pentru slăbirea acesteia".Participanții la dezbateri au propus o serie de măsuri politice, organizatorice și tehnice cu privire la redresarea și realizarea planului pe acest an de către ferma zootehnică a cooperativei agricole. Astfel, programul adoptat de adunarea generală a membrilor cooperatori vizează creșterea mai accentuată a producțiilor de lapte, realizarea și chiar depășirea sarcinilor ce revin unității la fondul de stat, obținerea unor indici superiori de natalitate, creșterea eficienței economice.în cadrul dezbaterii din comuna Șimian, județul Bihor, inginerul Rizo Pavel, șeful fermei zootehnice din localitate (unitate din care au fost sacrificate de necesitate mai multe bovine), a spus : „Mulțumesc secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija pe care o poartă dezvoltării agriculturii, pentru marea încredere ce o 

are în capacitatea oamenilor de a dezbate și soluționa, în cadrul democratic al societății noastre, orice probleme. Sint nemijlocit răspunzător de greșelile săvirșite și tocmai de aceea mă angajez să acționez cu toată fermitatea și răspunderea pentru imbunătățirea radicală a activității din zootehnie, începînd cu asigurarea efectivelor și încheind cu realizarea unei baze furajere îndeșțulă- toare, care să garanteze producții sporite, la nivelul planului, deopotrivă pentru întărirea ordinii\șiv disciplinei, a exigenței la fiecare loc de muncă". La rindul lui, în același spirit critic, de înaltă responsabilitate. Nagy Ludovic, președintele cooperativei, a menționat : „Exprim angajamentul de a face totul pentru a ridica și în unitatea noastră zootehnia la nivelul cerințelor, nu numai prin recuperarea pagubelor, ci în primul rînd prin realizarea efectivelor planificate, a producțiilor stabilite".în cuvintul său. loan Fericei, vice? președintele Cooperativei Agricole Șimian, a adăugat : „Sint de un sfert de veac membru de partid și de două decenii în conducerea cooperativei. A fost o neglijență a noastră, a cadrelor de conducere, a mea personal. Regret profund cele întimplate. Sintem conștienți că am știrbit proprietatea unității, că este de datoria noastră să recuperăm paguba, să asigurăm dezvoltarea cooperativei. Ne simțim pe deplin mobilizați în realizarea efectivelor, a producțiilor planificate și in acest scop vom acționa pentru realizarea efectivelor-matcă, îmbunătățirea radicală a reproducției, pentru asigurarea furajelor la nivelul necesarului și de o calitate cit mai bună".în adunările care au avut loc în cooperativele din Avrămești, To- mești, Frumoasa, Ciceu, Secuieni, Lupeni din județul Harghita a fost criticată și condamnată cu severitate lipsa de răspundere a celor ce se fac vinovați de pagubele produse. Președintele Cooperativei Agricole de Producție din Suseni, Borș Ladislau, spunea : „Fiecare din noi ne facem vinovați de faptul că nu ne-am îngrijit in suficientă măsură de selectarea animalelor, lăsînd să urce la pășune, in munte, animale cu o stare fiziologică necorespunzătoare, care n-au rezistat frigului, că nu am luat măsuri, deși am avut tot timpul necesar, pentru amenajarea unor refugii simple, dar care s-ar fi dovedit foarte eficiente în 

rat doar 200 ; din cele 500 seturi de cuzineți, contractați cu întreprinderea „Rulmentul" Brașov, nu am primit nimic ; iar din cele 600 cuțite de
mureș: Lanuri fără buruieniîn județul Mureș, precipitațiile căzute in ultima perioadă asigură, în bună măsură, apa necesară dezvoltării culturilor. Ca urmare, cîm- pul arată frumos : sfecla de zahăr și porumbul — prășitoare cu o mare pondere în zonă — s-au dezvoltat uniform pe toate suprafețele cultivate. întrucit plantele se află acum într-un stadiu de vegetație înaintat, a sporit participarea locuitorilor satelor la întreținerea porumbului. Aceasta a făcut ca, în pofida ploilor, pînă în seara zilei de 16 mai, prima pra- șilă mecanică să fie executată pe 11 200 hectare din cele 50 870 hectare cultivate, iar cea manuală — pe 2 507 hectare — 5 la sută din suprafață.Preocuparea pentru creșterea vitezei de lucru și asigurarea unor densități optime este necesară peste tot și, cu atit mai mult, în unitățile care în acest an și-au propus să realizeze producții mari la hectar, la nivelul potențialului real al pămintului. între ele se numără și cele din Consiliul Agroindustrial Iernut, unde porumbul ocupă o suprafață de 2 810 hectare. „Ne-am angajat să obținem o producție medie de 9 000 kg porumb boabe la hectar — ne spune Stefan Lăszlo, președintele consiliului agroindus- 

acest caz și ar fi evitat producerea pagubei". Vină pe care și-a asumat-o, alături de alții, și inginerul- șef al Cooperativei Agricole din Sîncrăieni, Csiszer Karoly.Așa cum s-a apreciat în cadrul fiecărei adunări desfășurate în spirit democratic, responsabil, al principiilor eticii și echității socialiste, este firesc ca toți cei ce se fac vinovați de pagubele produse să contribuie la refacerea efectivelor de animale, să muncească disciplinat, cu toată răspunderea pentru dezvoltarea zootehniei. Totodată, în aceste adunări s-au stabilit programe de măsuri politico-organizatorice vizând creșterea responsabilității tuturor celor ce lucrează în sectorul zootehnic, pentru mai buna organizare a activității in taberele de vară în vederea sporirii efectivelor de animale, a creșterii producției și livrării la fondul de stat a produselor la nivelul sarcinilor de plan.La I.A.S. Baciu, județul Cluj, unde au fost sacrificate de necesitate un număr de oi datorită lipsei de răspundere și neglijențelor manifestate de unele cadre de conducere, in adunarea oamenilor muncii au fost aspru criticate faptele și atitudinile celor vinovați și s-a cerut sancționarea inginerului-șef, Florin Matei, contabilului-șef, Didinel Presecan, șefului fermei, inginerul Gligor Cos- ma. în cuvintul său, inginerul-șef a recunoscut că se face vinovat de pagubele mari aduse întreprinderii, pentru că a tratat cu ușurință a- vertismentele primite din partea trustului privind schimbarea bruscă a vremii și luarea de măsuri corespunzătoare pentru evitarea pagubelor. De asemenea, inginerul Gligor Cos- ma a arătat că neglijența manifestată față de sarcinile pe care le a- vea arată că nu a înțeles pe deplin răspunderea mare ce-i revine in calitatea sa și cele intimplate il obligă să reflecte mai mult la modul cum trebuie să-și îndeplinească sarcinile in viitor. Vorbind despre faptele celor vinovați, Veronica Pop, economistă de fermă, a spus că pierderile mari de animale arată cit de păgubitoare sint nesocotința și lipsa de răspundere a unor cadre de conducere care nu înțeleg să-și facă datoria așa cum trebuie. Inginerul Gheorghe Bora a arătat că faptele grave petrecute obligă pe toți lucrătorii întreprinderii să tragă Învățămintele necesare, să acționeze cu răspundere, să-și facă așa cum se cere datoria fiecare la locul său de muncă. Cei care au luat cuvintul au fost de a- cord cu măsurile stabilite ca cei vinovați să fie sancționați pe linie administrativă, să se recupereze pagubele inregistrate, astfel incit efectivele de ovine ale întreprinderii să fie completate în cel mai scurt timp.Asemenea manifestări au fost posibile și datorită faptului că organizațiile de partid din unități, ca și consiliile de conducere ale unităților în cauză nu și-au exercitat cu intransigența necesară atribuțiile ce le revin in mod expres de a controla cu temeinicie modul în care iși in- ' deplinesc obligațiile persoanele puse să gospodărească avuția obștească.Manifestările de lipsă de răspundere. de abatere de la conduita profesionala și, de la normele de muncă stabilite, dezbătute în adunările generale ce au avut loc recent în unele unități agricole, trebuie să constituie un motiv serios de reflecție și, in același timp, un avertisment pentru organele agricole județene, care au neglijat unele aspecte privind întărirea ordinii și disciplinei, de producție în unitățile agricole, nu și-au făcut cum trebuie datoria de a controla la fața locului modul de organizare și desfășurare a activității în aceste sectoare.Principala răspundere pentru eradicarea cu desăvîrșire a unor stări negative de lucruri, ca cele petrecute cu ouțin timp in urmă în sectoarele de creștere a animalelor din unele unități agricole, revine însă organelor și organizațiilor de partid din agricultură. Ele au datoria să vegheze continuu la respectarea legii, a normelor de muncă, a ordinii și disciplinei, să se manifeste activ și combativ față de orice încălcare a acestora și să sprijine prin toate formele muncii politice și organizatorice consiliile de conducere din unități și cadrele ce au in răspundere păstrarea. întărirea și consolidarea averii obștești, să-și poată îndeplini în cele mai bune condiții atribuțiile ce le revin, asigurînd organizarea muncii și a producției și desfășurarea întregii activități intr-un climat de ordine și disciplină desăvîrșite, de răspundere comunistă pentru dezvoltarea continuă a averii obștești. Toate acestea impun o activitate politică și educativă amplă, desfășurată pe multiple planuri, pentru a se asigura sub toate formele, așa cum a cerut în repetate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste și, totodată, a răspunderii oamenilor muncii, in calitatea de proprietari și producători, pentru buna gospodărire și dezvoltare a proprietății întregului popor, a proprietății cooperatiste", aceasta re- prezentînd singura cale pentru dezvoltarea puternică în continuare a agriculturii, corespunzător înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare.

tăiere de la combina C-14, ce trebuiau livrate de întreprinderea „Semănătoarea" București am primit doar 78 bucăți". (Nicolae Băbâlău).
trial. în condițiile acestui an, cînd starea de vegetație este foarte bună, iar densitățile medii sînt cuprinse între 70 000—80 000 plante recoltabi- le la hectar, avem posibilități să realizăm recolte mult mai mari. în acest scop, la efectuarea prașilei manuale participă zilnic peste 500 de cooperatori, cărora li se adaugă, după ieșirea din schimburi, alți 250 de muncitori navetiști". Reținem, de asemenea, că, întrucit Cooperativa Agricolă Iernut deține o suprafață mare cu porumb (1 088 hectare), pentru executarea la timp a prașilei manuale, mai bine de 120 hectare au fost repartizate in acord global unor lucrători din întreprinderile și instituțiile orașului Iernut.Cu aceeași răspundere pentru recolta de porumb se muncește și in unitățile agricole din consiliile agroindustriale Singiorgiu de Mureș, Ungheni. Zau de Cimpie, Luduș, Band și altele, unde cuvintul de ordine al cooperatorilor și specialiștilor este acela de a menține lanuri curate, fără buruieni. Exemplul unităților din aceste consilii agroindustriale trebuie urmat neintîrziat si de celelalte. Lucrarea care trebuie insă urgentată cel mai mult este, în prezent, executarea prașilei manuale, care, cu unele excepții, este intir- ziată pe ansamblul județului. (Gheor- ghe Giurgiu).

ACȚIUNILE DE MODERNIZARE 
se măsoară prin eficiența lorFabrica de plăci fibrolemnoase, una din cele mai mari unități din cadrul Combinatului de Prelucrare a Lemnului Bacău, a fost modernizată. Eveniment important în viața a- cestui colectiv de muncă, precum și pentru economia județului. „La ora actuală — spunea inginerul Victor Neagoe, directorul combinatului — avem, de fapt, o fabrică nouă, înzestrată cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate și productivitate, care lucrează după o tehnologie de virf, folosită in puține unități similare din țară".Din discuțiile purtate cu specialiști și muncitori am reținut, in e- sență, că este vorba despre schimbarea completă a tehnologiei de fabricație : trecerea de la procedeul uscat de obținere a plăcilor la procedeul umed. Ideea este mai veche și aparține specialiștilor din combinat. dar ea n-a putut fi materializată decît acum, in cadr.ul generos al amplei acțiuni de perfecționare și modernizare a proceselor de producție și a muncii.— Vechiul procedeu, adică cel uscat, prezenta o seamă de neajunsuri — spunea inginerul Eugen A- ruxandei, șeful fabricii. Pe lingă faptul că obțineam o producție mică, de calitate inferioară, cu consumuri și cheltuieli ridicate, avea și un grad înalt de periculozitate in exploatare. La concretizarea noii idei am fost ajutați substanțial de specialiștii Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Industria Lemnului București.— Concret, cum s-a acționat pentru materializarea acestei idei ?— în vreme ce specialiștii puneau la punct noua tehnologie, noi am trecut cu forțe proprii la dezafectarea vechii fabrici și construirea celei noi. Pentru că, trșbuie spus, din fosta fabrică nu au mai rămas de- cit construcția, presa și instalația de defibrare. în rest, totul este nou și modern.Șeful fabricii ne-a relatat apoi pe larg cum a fost organizată și cum s-a derulat în timp întreaga muncă de modernizare. Organizați in formații specializate, pe meserii, muncitorii, inginerii și tehnicienii fabricii au devenit pentru o bună bucată de vreme constructori și montori. Maiștrii Dumitru Baban și Dumitru C'ozma, subinginerul Constantin Pașcu. operatorii Petru Gherghel, Mitică Anegrului. Petru Prăjescu și mulți alții au lucrat in două-trei schimburi, pe " schele, la înălțimea de 25—30 metri, întocmai ca și constructorii de meserie. Cu

Aplicarea fermă a autogestiunii si autofinanțării
(Urmare din pag. I)baza aprobării normativelor valorice de mijloace circulante, pe elemente.Redacția : Cine ar trebui să facă 
acest lucru 1Laurențiu Aștefanei : Legislația actuală prevede clar că obligația stabilirii acestor norme tehnice revine unităților economice si forurilor de resort ale acestora, care pot antrena în această activitate institutele de cercetare și proiectare de specialitate. Numai că forurile de resort, adică centralele si ministerele, au și obligația să controleze dacă acest lucru se realizează in practică. Altfel. continuăm să judecăm situația economico-financiară a unei întreprinderi pe baza unor normative valorice determinate global, și nu în temeiul unor norme analitice, științific elaborate.Neculai Sandu, directorul întreprinderii de Mătase „Victoria" din Iași : De altfel, consider că este momentul să facem un pas mai departe și să aducem în discuție modul în care se asigură fundamentarea indicatorilor de plan, inclusiv a celor care privesc latura eficienței producției. Nimic nu este mai nestimulativ pentru eforturile unui colectiv decît aprobarea unor indicatori care nu țin seama de situația rea’ă și, pe deasupra, mai sînt și necorelați. Am arătat în intervenția anterioară că, printr-un remarcabil efort colectiv, unitatea noastră a reușit să-și mobilizeze cea mai mare parte a rezervelor de reducere a costurilor de producție. Și de acum înainte putem reduce cheltuielile, dar nu în ritmul de la început. Noi spunem că am făcut bine. Iată însă că a existat o încercare din partea centralei de a ni se „pune în circă" o sarcină de reducere a costurilor în acest an, imposibil de atins fără investiții de amplă modernizare și înnoire tehnologică, care nu sînt prevăzute în această perioadă. Poate sînt subiectiv, dar nu ne-a reproșat nimeni, pe baza unor argumente de ordin tehnic sau economic, faptul că organul nostru colectiv de conducere nu ar fi fundamentat riguros sarcina de plan pe care am înaintat-o spre aprobare centralei. Nici nu ni s-au arătat soluții, căi de acțiune pe care să nu le fi avut în vedere. Atunci la ce servește „jocul" de-a planul ?Adrian Bartic, contabil-șef la întreprinderea de Tricotaje „Moldova" din Iași : Conducerea partidului insistă în mod deosebit asupra realizării integrale a planului la export, aceasta reprezentînd o preocupare prioritară a economiei. Cum se știe, au fost adoptate o serie de măsuri de stimulare atît a întreprinderii în general, cit și a personalului muncitor implicat în această activitate pentru sporirea exportului direct și indirect, precum și pe relații de decontare. Avem deci tot interesul ca efortul nostru în această direcție să fie judicios măsurat, pe baza unor cursuri de revenire bine precizate. De asemenea, ar fi util ca efectele, pozitive sau negative, rezultate din valorificarea mărfurilor la export, să se regăsească, să se reflecte în activitatea tuturor unităților care au contribuit la realizarea mărfurilor respective, deci inclusiv a celor care raportează export indirect sau fac parte din lanțul „în amonte" al industriei orizontale, pentru că toți trebuie să contribuie solidar la calitatea și prețul de valorificare ale produsului vindut pe piața externă. Sau o altă precizare. poate de amănunt, dar necesară, pentru că situația respectivă se ivește în practică : o întreprindere care deși nu are plan de export direct sau indirect să poată beneficia de stimulentele oferite de lege, dacă realizează o asemenea activitate in perioada respectivă.Redacția : Propunerile făcute, deși 
pentru un nespecialist par a avea 
un caracter pur tehnic, in realitate 

mîinile lor au montat toate mașinile, utilajele și instalațiile de formare, deshidratare, rafinare, pompele pentru transportul pastei din lemn, stația de apă industrială etc. La lucrările de fundații și la montarea conductelor de transport, ei au fost ajutați de constructori și montori din cadrul unor antreprize specializate. întreaga operațiune a durat 10 luni, adică cu două luni mai puțin decît prevedea programul, în tot acest răstimp, oamenii de aici s-au bucurat de ajutorul permanent al conducerii combinatului, al organizației de partid, care, ori de cite ori se iveau probleme mai dificile, analizau la fața locului, îm-
LA COMBINATUL 
DE PRELUCRARE 

A LEMNULUI DIN BACAU

preună cu specialiștii și muncitorii, situațiile create și elaborau soluții pentru rezolvarea operativă a acestora. Așa s-a procedat în cazul conceperii și realizării in combinat a unor utilaje ce nu puteau fi executate în timp util de unii furnizori din țară sau în cele referitoare la reproiectarea unor compartimente din hala presei de uscat, schimbarea circuitului de alimentare cu e- nergie electrică și multe altele. Ca urmare, numai după 10 luni de la declanșarea acțiunii de modernizare, au fost fabricate primele plăci fibrolemnoase după procedeul umed. Acum noua fabrică lucrează din plin.Care sint avantajele acestei modernizări ? Economistul Ion Drăgu- lin, președintele consiliului oamenilor muncii, ni le-a prezentat exact : capacitatea anuală de producție a sporit cu circa 1 000 tone de plăci, iar productivitatea muncii s-a dublat, ceea ce a făcut ca circa 100 de oameni să treacă în alte locuri de muncă. Calitatea produselor este net superioară, iar numărul sortimentelor realizate acum este mai mare de trei ori. Au scăzut simțitor consumurile de materii prime, materiale și energie electrică, fiecare tonă de plăci realizindu-se cu circa 300 lei mai puțin decît înainte de modernizare. Și încă un a- mănunt important pentru economia națională : apele reziduale proveni

nuanțează aspecte de fond ale me
canismului economico-financiar, a 
căror elucidare poate asigura o mai 
judicioasă evaluare a eficienței cu 
care sint utilizate pîrghiile, instru
mentele, metodele de lucru ale 
autogestiunii și autofinanțării...Teodor Onofrei, inspector-șef al Inspecției Teritoriale Financiare de Stat Iași : ...Și mai ales se demonstrează limpede că problemele mecanismului economico-financiar nu sînt numai de resortul contabilului-șef sau al aparatului financiar- bancar, ci vizează în mod direct toate activitățile, toate componentele și secțiile întreprinderii, precum și centrala și ministerul. Directorul unei întreprinderi trebuie să știe, in orice moment, cu ce dificultăți se confruntă contabilul-șef, pentru că acestea sînt dificultățile reale ale situației economico-financiare ale întreprinderii. Pină și aspectele, neelucidate pînă în prezent, referitoare la conținutul economic al operației de calcul și de vărsare a impozitului pe circulația mărfurilor. Cit privește bugetul de venituri și cheltuieli, ca instrument nu numai de planificare, ci și de urmărire zilnică a situației economico-financiare, acesta nu trebuie să lipsească de pe masa de lucru a factorilor de conducere.Panaite Podariu, director comercial al întreprinderii „Tehnoton" din Iași : Vă asigur că atît eu, cît și ceilalți din echipa de conducere sintem permanent la curent cu situația economico-financiară a întreprinderii și că, adesea, sintem foarte îngrijorați de evoluția contului în bancă, mai ales cînd beneficiarii nu ne achită la termen facturile.Redacția : Inerent, dezbaterea a 
evoluat spre reliefarea aspectelor 
relațiilor economice dintre unități, 
in strinsă conexiune cu cerințele 
autogestiunii și autofinanțării. Care 
sint, după părerea dv., cauzele blo
cajului in lanț al conturilor de 
decontare, fenomen care apare des
tul de des, și, mai ales, care sint 
soluțiile ?Conf. dr. Ion Florea : Cîteva rațiuni economice importante au impus renunțarea la creditarea automată a documentelor de livrare a mărfurilor depuse în bancă spre decontare. în primul rînd, cerința stimulării eforturilor întreprinderilor ca, prin reducerea stocurilor și a imobilizărilor financiare, precum și prin creșterea fondurilor proprii, în principal din beneficii, să sporească autofinanțarea activității economice, diminuînd solicitările de credite. Apoi se urmărește ca în circuitul economic să nu pătrundă mărfuri care nu au desfacere asigurată, necorespunzătoare calitativ. Adevărata cauză a apariției „blocajului" o reprezintă deci situația eco- nomico-financiară a uneia sau mal multora din întreprinderile din lanțul legăturilor economice. Dacă ar fi să judecăm după evidentele organelor bancare, ar rezulta că, o dată cu trecerea ’a noul sistem de decontare, creditele „pe documente" s-au eliminat total, ceea ce ar semnifica o reducere generală a credi- te’or bancare. Numai că in conta- bi’itate există regula de fier că orice bun material trebuie să aibă o sursă de finanțare. Deci marfa sosită Ia un beneficiar aflat în incapacitate de plată este acoperită economic din resursele financiare a'e furnizorului. Cu alte cuvinte, furnizorul — vrînd sau nu — acordă, de faut. beneficiarului un credit comercial. Deci un credit bancar în vechea versiune devine un cred't comercial în noul sistem. Numai că, potrivit prevederilor Legii finanDesigur, în dezbatere au fost analizate și alte aspecte ale mecanismului autoconducerii și autogestiunii. au fost făcute o serie de propuneri judicioase, pe care le vom supune atenției factorilor de resort. Prin această prismă, s-a pus în evidentă adevărul că esențial în aprecierea muncii unul colectiv este criteriul eficienței, al rentabilității.

Corneliu CARLAN 
Manole CORCAC1

te din aplicarea noii tehnologii sînt folosite acum ia fabricarea drojdiei furajere. în acest scop am pus în funcțiune, tot in cadrul acțiunii de modernizare, o fabrică de drojdie furajeră, cu o capacitate anuală de circa 2 000 tone. Toate acestea au contribuit la realizarea și depășirea tuturor indicatorilor de plan pe primul trimestru al anului, livrindu-se suplimentar economiei, naționale o producție fizică în valoare de peste 10 milioane lei.— Poate fi extinsă această tehnologie și la alte combinate similare din țară ? — l-am intrebat pe directorul combinatului băcăuan.— Absolut peste tot acolo unde se mai folosește încă procedeul uscat pentru obținerea plăcilor fibrolemnoase.De la inginera Rodica ManoilescU, șefa colectivului de modernizare, arii reținut că, la această dată, in combinat se află în proces de perfecționare și modernizare și alte o- biective mari. Este vorba, intre altele. de fabrica de mobilă tapițată, unde, datorită măsurilor aplicate pînă acum, productivitatea muncii a sporit cu 50 la sută ; depozitul de produse finite, unde, prin mecanizarea operațiunilor de transport și depozitare, capacitatea de producție se va tripla ; tunelul de preparare și uscare a cherestelei, unde se va folosi căldura provenită din gazele arse de lat centrala termică ; stația- pilot pentru fabricarea poliuretanu- lui și alte obiective importante. De notat că toate acestea sînt rodul gin- dirii tehnice colective, la realizarea cărora iși aduc contribuția toți muncitorii și specialiștii combinatului. E- fectul economic al celor aproape 200 de măsuri tehnice și organizatorice aplicate pînă acum din programul de modernizare se concretizează în obținerea unei producții in valoare de peste 200 milioane lei, din care 115 milioane lei pentru export, în creșterea productivității muncii cu 1 515 lei de persoană și reducerea cheltuielilor totale cu 28 lei la mia de lei producție-marfă. ceea ce a făcut ca unitatea să înregistreze însemnate' beneficii suplimentare.Sînt cifre și fapte care vorbesc despre efectele benefice ale acestei importante acțiuni de modernizare și perfecționare a muncii, despre preocupările și eforturile unui colectiv harnic, aflat mereu printre fruntași in intrecerea socialistă ce se desfășoară în întîmpinarea marilor evenimente politice ale acestui an.
Gheorghe BALTA

țelor, acordarea de credite comerciale între unități este interzisă.Laurențiu Aștefanei : Cu o precizare : documentele de încasat sint creditate pe un termen de 5 zile pentru facturile locale și 10 zile peptru alte localități și pentru export. Or. din practică a rezultat că timpul de decontare a dispoziției de încasare cu factură este în cele mai bune situații de 15 zile. Și aceasta pentru că viteza de decontare este determinată intîi de termenul dă 5 zile pentru recepție și apoi de timpul necesar pentru întocmirea formularelor și pentru circuitul documentelor atit in interiorul întreprinderii, cît și între întreprindere și bancă. Sint argumente care pledează în favoarea extinderii perioadei de creditare a documentelor.Conf. dr. Ion Florea : în altă ordine de idei, potrivit prevederilor Legii privind încheierea și executarea contractelor economice, furnizorul — chiar dacă ar cunoaște situația de incapacitate de plată a, unui beneficiar — nu are latitudinea de a nu executa contractul perfectat cu partenerul respectiv pe baza unei repartiții emise de coordonatorul de balanță.Adrian Bartic : De altfel, aceasta nu este singura situație în care furnizorul nu este sigur de soarta livrării unei anumite mărfi, pentru că, potrivit unor instrucțiuni emise de Banca Națională, banca creditoare a beneficiarului poate „respinge la plată" contravaloarea produselor livrate, invocînd motive neimputabile furnizorului, cum ar fi existenta unor stocuri supranor- mative din acea marfă la beneficiar.Redacția : Potrivit normativelor în 
vigoare, există posibilitatea ca in 
cazul unui beneficiar cu incapaci
tate de plată furnizorul să se asi
gure, cerindu-i acestuia să deschidă 
un acreditiv pentru contravaloarea 
mărfii ce urmează a fi produsă și 
livrată.Laurențiu Aștefanei : Soluție care s-a dovedit inoperantă în practică. Să ne imaginăm numai ce resurse financiare ar urma să fie imobilizate în acreditive dacă toți furnizorii ar cere acest lucru unui beneficiar cu incapacitate de plată. Dar o rezolvare trebuie găsită, in- trucit, iată, prin blocajul in lanț al conturilor de decontare sint atrase în imobilizări, în incapacitate de plată și unități cu o activitate economico-financiară bună, fără însă ca neajunsurile să fie localizate la întreprinderea care își gospodărește prost resursele materiale și financiare. Și să nu uităm că dobinda aferentă creditelor nerambursate la scadență se suportă în proporție de 50 la sută, iar dobînda pentru creditele suplimentare se plătește integral din fondul de participare la beneficii.Prof. dr. Vasile Turliuc. Universitatea Al. I. Cuza din Iași : Soluțiile financiare de depășire a dificultăților generate de plățile restante — compensare periodică, acordare de credite suplimentare, schimbarea instrumentelor de decontare — rămin inevitabil pe un plan secundar, deși sint necesare și au însemnătatea lor. Principala cale de acțiune rămîne totuși combaterea cauzelor care generează imobilizările de mijloace circulante. Totodată, considerăm că asigurarea permanentă a capacității de plată a întreprinderii ar putea figura printre criteriile cu influentă asunra veniturilor din muncă ale factorilor de conducere și ale unor categorii de Dersonal din compartimentele implicate — financiar, contabilitate, comercial etc.
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INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI CU CERCETAREA ȘI PRODUCȚIA
Sub genericul „Știința — factor hotărîtor al înfăptuirii noii revoluții agrare", s-a desfășurat, la Liceul Agroindustrial din Șimleu Silvaniei, cea de-a treia ediție a sesiunii inter- județene de referate și comunicări științifice ale elevilor din liceele agroindustriale, la care au participat 100 de elevi și cadre didactice din 14 județe ale țării, precum și prestigioase cadre didactice din învătă- mîntul superior de specialitate. Temeinic organizată de Comitetul Județean Sălaj al U.T.C. și Inspectoratul Școlar Județean, manifestarea științifică se înscrie în suita acțiunilor menite să asigure perfecționarea continuă a procesului de formare și. educare comunistă, revoluționară a tinerei generații, integrarea organică a învățămîntului cu cercetarea și producția.Principalele obiective urmărite în cadrul acestei reuniuni științifice a elevilor ni le-a prezentat profesorul universitar doctor inginer Alexandru Salontai, rectorul Institutului Agronomic „Dr. Petru Groza" din Cluj- Napoca, sub a cărui îndrumare și coordonare s-a desfășurat întreaga activitate.— Devenită deja tradițională, manifestarea de la Liceul Agroindustrial din Șimleu Silvaniei — organizată aici nu întîmplător, ci avind în vedere dotarea tehnică existentă și experiența pozitivă acumulată în timp — iși propune, pe de o parte, să urmărească modul în care știu să învețe și să cerceteze elevii cu aptitudini deosebite, cum utilizează cunoștințele dobindite, descoperirea unor potențiali cercetători (de notat că an de an participant» la edițiile anterioare ale acestei sesiuni s-au validat în continuare prin participări la activități și reuniuni de acest gen în calitate de studenți), selecționarea unor probleme stringente cu care se confruntă diferite zone agricole din țară, punerea bazelor însu-

șirii corecte a unei metodologii de cercetare, iar pe de altă parte manifestarea se constituie și intr-un util schimb de experiență, într-o acțiune concretă de orientare școlară și profesională a elevilor din liceele agroindustriale. Tinerii au o minte iscoditoare, întreabă mereu de ce ?, cum ?, ce-ar fi să încercăm altfel ? Și atunci este firesc să-i determinăm să caute ei înșiși răspunsuri la ast-

eu antrenarea unor specialiști din alte domenii, la promovarea unor soluții noi, eficiente. S-au remarcat orientarea bună a cercetării pe probleme de actualitate, diversitatea tematică.— In lucrările prezentate, aprecia profesorul Universitar Martin Pop, elevii au demonstrat reale calități de cercetători. Cele din secțiunea medicină veterinară, spre exemplu, s-au
Elevi în bănci,

pe cîmp
fel de întrebări prin elaborarea de lucrări teoretice sau cu caracter practic-aplicativ, pe baza unor cercetări, investigații proprii făcute, e- vident, sub coordonarea cadrelor didactice de specialitate.O radiografie a expunerilor prezentate de cadrele didactice universitare conduce la ideea că însăși acțiunea ca atare are un pronunțat caracter metodologic, prospectiv, practic-aplicativ. „Științele agricole în pragul mileniului III", „Acțiunea de informare și documentare științifică — importanță, modalități și forme de realizare", „Metodologia de învățare logică, analitică și sintetică pentru admiterea in învățămîntul superior agronomic" sint cîteva titluri deosebit de incitante pentru tinerii cercetători. în cadrul sesiunii s-au făcut trimiteri la necesitatea autoinstruirii continue a profesorilor și specialiștilor de la catedră, realizării unei cercetări interdisciplinare,
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Evoluții sub semnul
calității

•>La Galați, timp de două zile a evoluat— în cadrul fazei județene a celei de-a VII-a ediții a Festivalului național „Cintarea României"— un însemnat număr de formații de teatru, montaje literare. recitaluri și recitatori. Insă nu doar amploarea participării a impresionat. ci și calitatea reprezentațiilor. mult superioară. în general, anterioarelor prezențe în festival la acest gen. Repertoriul abordat de artiștii . amatori a cuprins lucrări dramatice autori Horia Lovinescu, dor Popescu. Naghiu. Theodor Mă- nescu. Ion Băiesu. Ion Chirie, Dan Tărchilă, Laurențiu Fulga ș.a. în majoritate, pele de teatru aparținut unor i tuții culturale întreprinderi tante : cultură pentru de cultură a sindicatelor. școala populară de artă, uzina furna- le-aglomerare din cadrul Combinatului Siderurgic. Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Produse Plate și Acoperiri Metalice— I.C.P.P.P.A.M., învă- țămînt, C.F.R. și al- te’e. „O explicație a nivelului interpretativ ridicat — ne spunea actrița Carmen Maria Strujac. președintele juriului fazei județene — se rează sprijinului primit tiștllor actorii Eugen min, George Serbina, cian Temelie. Vasiliu. regizorul tehnic Constantin Timof- te — toți de La Teatrul Dramatic Galați. Pe de altă parte. întreprinderile și instituțiile cu care ei au colaborat s-au străduit să le creeze condiții optime de lucru, pornind de la selecția interpreților realizarea lor."Nu putem __ marcăm cîțiva preți : Geta Claudiu Perușco. Jana Taraș. Vasile Dăni- lă. Mioara Gociu și alții. Evidențiem formația de teatru a uzi- ^nei furnale-aglome-

a

ale unor importanți : Tu- Iosif
echi- au insti- sau impor- centrul de și creație tineret. Casa

dato- incontestabil și susținut din partea ar- profesioniști : Mihai Mihail, Popescu Cos- Grig Dristaru, Lu- Vlad

pină la decoruri-să nu re- inter- Puglies,

rare. atit pentru gestul de a monta textul unui autor gălățean, cit și pentru constanta prezenței festival, poate și iar juriul și-a propus să aibă o discuție cu formațiile, după deliberare și stabilirea celor care sînt promovați. în faza superioară, pentru a fi evidențiate neim- plinirile. căile de urmat în viitor. Devansăm această mentlonind că. pildă, prezenta

sale în Desigur, se mai bine, județean

grupat în două părți : cercetare bibliografică și cercetare aplicativă vi- zînd probleme de diagnostic, tratament, profilaxie, unele dintre ele venind cu soluții interesante legate de boli specifice pentru anumite zone sau specii de animale. Alte lucrări au propus modalități de rezolvare a unor probleme imediate.în aceeași ordine de idei, conf. dr. ing. Marin Ardelean remarca originalitatea unor lucrări din domeniul horticulturii, noutățile situate la interferența dintre horticultură și farmacologie, iar conf. univ. Gheorghe Blaga sublinia siguranța cu care elevii abordează problematica legată de fondul funciar, protejarea acestuia, arătînd că elevii de azi vor fi „viitorii medici ai pămintului".Se cuvine relevat caracterul aplicativ al sesiunii, problemele legate de acțiunea de informare și documentare științifică făcînd obiectul unei dezbateri, iar cele privind metodologia de învățare logică, analitică și sintetică fiind realizate în cadrul unei mese rotunde. Cu alte cuvinte s-a dialogat de la cercetător la cercetător. Sigur că, tot cu acest prilej, au reieșit și unele carențe, neajunsuri care persistă atît în ceea ce privește modul concret de lucru al elevilor care bat la poarta cercetării științifice, cît și referitor la modul de îndrumare a a- cestora, în cadrul dezbaterilor făcîn- du-se precizările de rigoare, cadrele universitare, precum și alți specialiști, cercetători aducind o serie de noutăți de ordin metodologic privind orientarea cercetării științifice din liceele agroindustriale.Din multitudinea lucrărilor prezentate am extras titlurile cîtorva comunicări, unele premiate, pentru a ilustra atît aria investigațiilor, cît și diversitatea tematică a preocupărilor tinerilor cercetători. Semnificative din acest punct de vedere ni s-au părut comunicările : „Comportarea unor hibrizi de porumb marca «Pionier» cultivat pe diferite niveluri de fertilizare în condițiile unui cernoziom cambie de pe lotul experimen-

tal al liceului" (Luminița Mihuț, clasa a XII-a, Liceul Agroindustrial Lipova, Arad), „Paraziteze mai puțin cercetate în județul Sălaj" (Maria Treșca, clasa a XII-a, și Alexandru Mihuțiu, clasa a Xl-a, de la Liceul Agroindustrial din Șimleu Silvaniei), „Modificările unor parametri sanguini și constante fiziologice în timpul hrănirii' la ovine" (Mihai Doga, Liceul Agroindustrial Palas, Constanța), „Folosirea entomofagilor în combaterea dăunătorilor" (Mihaela Ugrah și Radu Ciprian. clasa a XII-a, Liceul Agroindustrial Huși). Fapt este că toate cele 35 de comunicări prezentate au dovedit reale preocupări ale elevilor pe terenul atît de pretențios al cercetării, unele dintre ele fiind elaborate în grup, avînd la bază observații făcute de elevi, concluziile desprinse de ei după consultarea unei largi bibliografii de specialitate, aceștia avînd posibilitatea să sesizeze că cercetarea științifică presupune pasiune, răbdare, cunoaștere. Că așa stau lucrurile ne-o confirmă și dialogul purtat cu eleva Maria Treșca, din clasa a XII-a D, de la Lioeul Agroindustrial Șimleu Silvaniei.— Cum a fost obținut premiul I de lucrarea pe care ai prezentat-o în secțiunea zootehnie ?— După foarte multă muncă, aș spune. Sub coordonarea tovarășului medic veterinar loan Ruscaș am lucrat direct în fermele zootehnice ale cooperativelor agricole de producție din Uileac, Chieșd, Crasna și altele din județul Sălaj. Am adunat date, le-am coroborat cu ceea ce se știe despre paraziteze în general, apoi am formulat opinii referitoare la cele mai puțin cercetate. N-a fost deloc simplu, dar mă bucură faptul că munca mea și a Xl-a a fost Reușita mă șl cesta este un mei.Amintind că științifice a elevilor din liceele agroindustriale, desfășurată la Șimleu Silvaniei, a avut loc și un schimb de experiență pe tema : „Activitatea organelor și organizațiilor U.T.C. din școli pentru organizarea și desfășurarea unor acțiuni concrete de orientare școlară și profesională în vederea stabilizării forței de muncă tinere în unități economice", merită să subliniem, de asemenea, seriozitatea, pasiunea și energia de care au dat dovadă participanții, performanța lor de a se înscrie, încă de la această vîrstă, printre cei care își pun talentul, priceperea și neodihna în slujba cercetării științifice într-un domeniu atît de important al economiei noastre socialiste — agricultura, faptul că asemenea manifestări își dovedesc pe deplin eficiența a- tunci cînd sînt organizate corespunzător, conduse competent și cind au obiective precise.

a colegului din clasa încununată cu succes, ambiționează, dar a- alt aspect al proble-în cadrul manifestării
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discuție de în această fază județeană a formației de teatru a sindicatului întreprinderii de Prelucrare a Lemnului a creat o notă discordantă, îndeosebi prin maniera învechită de interpretare, de montare. Instructorul a- cestei formații. cu toate că și-a asumat răspunderea pregătirii unui mare număr de echipe de amatori (sau, poate. tocmai din această cauză...), nu a reușit să depășească un nivel mediocru de evoluție.Vorbind despre montajele literare și recitalurile prezentate, pornim tot de -la o observație a președintelui juriului : „Ar fi bine ca și aceste formații să se bucure de o atentie mai mare, să constituie o problemă importantă pentru organizatori și specialiști." Intr-adevăr, așa ar trebui să se întîmple Surprinde pregătirea lor și recitalurilor s-a efectuat — < excepții — cu nul unor cadre nu dispun de o gătire deosebită materie. Că unii tre ei au devenit „specialiști" în asemenea montări, pe care însă nu reușesc să le ridice la un nivel acceptabil ca valoare artistică, interpretativă. aceasta e o altă problemă. Din această cauză, eforturile oneste ale inter- pretilor. ale organizatorilor nu s-au finalizat, în bună parte, prin reușite pregnante. Desigur, contează și frumusețea costumelor. și bogăția decorurilor, și numărul interpreților (nu mai vorbim de muzica din culise sau la vedere...), însă asta nu înseamnă totul.

în viitor, faptul că montaje-cu mici i sprijl- care. pre- în din

După cum nu în cantitatea de versuri emise stă valoarea unui asemenea spectacol, ci in calitatea lor, care nu a fost de înalt nivel, deși, cum știm, poezia de azi oferă largi posibilități de selecție în acest sens.Recitatorii au zentat versuriunor autori clasici contemporani, clasici a fost rat Coșbuc. Eminescu, doar prin literar al Uniunii Județene Cooperației Meșteșugărești. Să nu uităm că ne aflăm în anul Eminescu. în programul de Ia Tecuci — cu același gen de formații — poetului nostru național i se acordă atenția cuvenită. Pornind de aici, nu putem trece ușor peste calitatea îndoielnică a unor montaje din versurile unor autori mediocri, „creații" lipsite de orice valoare. Aceasta trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru cei care asigură calitatea spectacolelor de poezie „urcate" pe scenele festivalului. Acolo nu trebuie să ajungă de- cît creațiile valoroase. de ieri și de azi-, capabile să transmită idei și sentimente majore într-o expresie de reală calitate tistică. fine, că bine poezia cată patriei și partidului, muncii avîn- tate pentru construcția socialistă. In acest cadru, un loc mai consistent putea avea și creația unor talen- tați poeți gălăteni. membri ai cenaclului județean al Uniunii Scriitorilor.Sint neîmpliniri care nu diminuează, desigur. valoarea de ansamblu a evoluției formațiilor si inter- preților amintiți, dar le amintim pentru că este necesar a fi promovată, fără excepții, calitatea reală a producției poetice și artistice contemporane, potrivit așteptărilor exigentului nostru public. ale oamenilor muncii.
Dan PLĂEȘU corespondentul „Scînteii

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scînteii

pre- ale și Dintreprefe- Mai puțin prezent montajul clubului a

ar- Credem. în putea fi mai reprezentată actuală, dedi-

ROMÂNIA-FILM prezintă

Maria și Marea
producție a Casei de Filme 5
Scenariul : Radu Tudoran ; deco

rurile : arh. Marcel Bogos ; muzi
ca : Horia Moculescu ; coloana so
noră : Nicolae Ciolcă ; montajul : 
Elena Pantazică ; imaginea și ca
mera : Vivi Drăgan Vasile ; regia : 
Mircea Mureșan. Cu : Maia Mor
genstern, Eusebiu Ștefănescu, Mir
cea Anca. Liliana- Hodorogea, Ma
rian Ghenea, Mugur Arvunescu, 
Violeta Berbiuc, Cristina Tacoi, Ion 
Henter, Valentina Bucur-Caraca- 
sian, Mihai Bisericanu, Oltița Chi- 
riță, Cristian Constantinescu. Film 
realizat in studiourile Centrului de 
Producție Cinematografică „Bucu
rești"

Spiritul militant, atitudinea moral- angajată față de promovarea ideilor de libertate și independentă națională. de dreptate socială, de respect al demnității umane au o puternică și îndelungată tradiție in arta românească. Artiști de frunte, asemeni creatorilor din alte domenii. au fost programatic legați de lupta pentru îndeplinirea năzuințelor poporului, au exprimat în opera lor aceste năzuințe și tot ce avea si are mai ales, mai viabil umanitatea românească. în ultimele decenii arta românească și-a dobîndit prestigiul unei învestituri sociale explicite. A contribuit la aceasta nu doar extinderea registrului tematic, ci și apariția unor noi genuri artistice. Pe lingă variatele forme ale artei monumentale (de la frescă și mozaic la sculptură), în ultimii ani a cunoscut o amplă dezvoltare compoziția picturală cu ample ecouri sociale. Investigarea dimensiunii epice din dorința de a fixa semnificația proceselor constructive ce au loc în țara noastră, chipul celor ce făuresc România socialistă, ca si a- bordarea unor tehnici specifice au dus la o valorificare superioară a mijloacelor și energiilor creatoare. O dată cu ele s-au manifestat valori ale sensibilității, ale atitudinii poetice în fata lumii care, asociate semnificației de largă rezonantă socială, s-au dovedit capabile să stabilească funcția simbolică a artei, legătura ei cu societatea. Evocarea marilor idealuri care animă în cea mai mare parte aceste lucrări ilustrează pe deplin ideea de artă integrată. O artă care asociază sentimentul participării cu sensibilitatea artistică.Discuția noastră cu cîțiva cunos- cuți creatori contemporani a subliniat tocmai faptul că a realiza legătura între artă și societate înseamnă a tinde statornic Spre corelarea ideilor litatea.„Am iubit si seva sănătoasă psihologia complexă a țăranului și voi găsi pe acest tărîm surse de inspirație permanent noi și emoționante — mărturisea pictorița Sanda Șărămăt. în sufletul și in memoria mea s-au adunat imaginile surprinse în călătoriile de studii și documentare ori din investigarea unor spații românești. M-am oprit de aproape 16 ori. an de an. cu aceeași emoție și interes în zona de sus a tării, in Maramureș, leagăn al legendelor legate de istoria multimilenară a poporului român. Oamenii acestor locuri, păstrători ai obiceiurilor străvechi, și-au păstrat și frumusețea lăuntrică, spirituală, care le înnobilează trăsăturile. în pictură am căutat compoziția concentrată, semnificativă. Am creat de-a lungul activității mele numeroase compoziții inspirate de istoria poporului nostru, de aspecte caracteristice ale României de astăzi. Și dacă ar fi să amintesc doar cîteva. va trebui să numesc „Răscoala lui

umaniste cu sensibi-voi iubi întotdeauna a pămintului nostru.

Doja", „Adunarea de la Alba Iulia", „Islaz 1848", „Cintarea României", „Viitorul patriei", „Toamnă bogată", „Unitate". „Independență", „Primăvara" ș.a. în toate am căutat înlocuirea analizei cu sinteza, întoarcerea la ordine, măsură și claritate pentru a păstra ideile dominante.Ca mesager al epocii lui. creatorul are datoria să reprezinte imagini cît mai reprezentative ale istoriei și realităților înconjurătoare. Personal. doresc ca prin ceea ce fac să contribui, alături de concetățenii mei, la ridicarea țării pe o treaptă superioară. Tind spre o lume a spiritualității înalte în care, printr-o simplitate esențială, să găsesc un ritm al formelor care să ajute la înțelegerea sensurilor majore ale vieții".De la imagini ale metroului bucu- reștean la aspecte ale vastelor citadele ale industriei românești, de Ia chipul constructorilor noii societăți la ample compoziții cu valoare simbolică, numeroase lucrări de artă contemporană au rescris cu mijloacele specifice picturii o adevărată epopee românească, au adus un cald elogiu puterii constructive a României contemporane. Sînt lucrări care s-au distins prin prezenta unor idei mari cu valoare social-educativă. prin expresivitatea, forța imaginii artistice, prin puterea de a se adresa direct privitorilor.„încorporind noi modalități de reflectare a sensibilității contemporane, afirma pictorița Elena Uță Chelaru, pictura românească se manifestă totodată ca un fenomen de continuitate. Respectul pentru spiritualitatea artei populare, studierea formelor de expresie pe care aceasta le oferă sînt de multe- ori pentru creatorii de astăzi puncte de plecare în definirea unui limbaj artistic propriu. O compoziție, de mari sau mai mici dimensiuni, inspirată de Imaginea tării nu poate .fi doar o simplă armonie de linii și culoare sau o agreabilă îmbinare volumetrică. O asemenea lucrare are datoria să ducă mai departe dimensiunea morală a rostirii adevărului. Conștiința drumului străbătut cu eforturi adesea eroice a îndemnat pe multi creatori să se oprească asupra unor momente care au marcat etape importante ale dezvoltării noastre contemporane. Pentru mine, realizarea unei compoziții cum este „Cîntare României" înseamnă încercarea de a caracteriza complex spiritualitatea românească. De aceea am si realizat cîteva variante ale aceleiași lucrări, de mari dimensiuni. Ele au fost precedate de o suită de lucrări cu personaje românești. Un ciclu de serigrafii care încercau o stilizare a imaginii țăranului român.Sinteza la care a ajuns, în arta sa. țăranul român este extraordinară. de excepție in Europa. Este motivul pentru care mi se pare important să ajungi să transpui plastic acest concept de stilizare folclorică care să pună în valoare spiritul de

dîmbovița

Manifestări culturale

Florin Ferendino - „ECLUZA NĂVODARI"

sinteză al artei populare, atît în desen, cît si în culoare. Se leagă de aceste preocupări alte cîteva compoziții închinate momentului „1907". Am încercat acolo o concentrare a tipologiei țăranilor, am încercat ca fiecare personaj să fie altfel caracterizat. ca stilizarea și compoziția ansamblului să vorbească limpede despre ceea ce e mai valoros, mai caracteristic L. ,________ l.__.__țăranului român. Intr-un alt ciclu de compoziții citadine am reprezentat orașul ca un conglomerat de idei, visuri, energii creatoare. Ciclul acesta citadin l-am început, în 1970, cu o suită de compoziții reprezentând Bucureștiul".Anvergura, complexele probleme de organizare spațială pe care le presupune de fiecare dată realizarea unei compoziții au ridicat în fata artiștilor probleme de reprezentare expresivă a căror rezolvare este de natură să se reflecte în însăși calitatea lucrărilor. Sînt probleme la rezolvarea cărora contribuie substanțial însăși pregătirea viitorilor artiști. Iată ce ne-a spus în acest sens sculptorul Vladimir Pre- descu, șeful catedrei de sculptură de la Institutul de Arte Plastice ..Nicolae Grigorescu" : „Școala românească de sculptură, prin conținutul său, urmărește o pregătire complexă a studenților, viitori creatori de opere de artă, ce au sporit și vor spori patrimoniul culturii artistice naționale. în vederea atingerii a- cestui obiectiv ne-am propus, prin intermediul tuturor modalităților in- structiv-formative. o îmbogățire continuă în lumina noilor concepții ale educației contemporane, a dezideratelor socioculturale actuale. Receptivitatea față de acumulările artistice care aduc nu numai acel spor de cunoaștere necesar, ci si libertatea de desfășurare și mișcare în intimitatea mecanismelor creației este o condiție importantă a invăță- mîntului. Școala românească de sculptură se constituie într-un adevărat laborator’ ce deschide port! largi studenților care se disting prin autentice calități creatoare. Dinamica modernizării, înnoirii limbajului nu de dragul modernizării, nu de dragul noutății și originalității, ci din necesitatea de depășire și îmbogățire din perspectiva progresului este una din caracteristicile școlii românești de sculptură. Afirmația aceasta capătă consistență și este întemeiată numai dacă relevăm faptul că modernizarea, noutatea își au un făgaș autentic cît se poate de firesc, deschis de bogata moștenire cultural-artistică. Arta noastră populară, expresie a acelui univers atît de specific, este deținătoare a datelor înnoirii artei. Dialogul statornicit cu ea este pentru toți creatorii, de orice vîrstă, un izvor nesecat și o permanentă lecție. Cel care a știut ca nimeni altul să stabilească acest dialog a fost Constantin Brâncuși. Lecția sa este lecția sintezei, a declanșării expresivității prin puritatea formelor pentru că el s-a străduit si a putut să coboare la izvoare. De aici a urcat el culmea artei, unde a pus o altă piatră de temelie pentru școala și arta noastră. Putem afirma că, mai ales în ultimii ani. multe dintre realizările studenților au căpătat o destinație culturală șl educativă precisă. Lucrări monumentale de sculptură înfrumusețează și dau personalitate unor ambiante naturale si social-culturale din Capitală si alte orașe ale tării. La aceasta au contribuit lucrările realizate în practica de vară sau în cadrul taberelor de creație, ca și lucTările de diplomă. Cea mal recentă realizare în acest sens este tabăra de sculptură in lemn „Miorița" de la Soveja — Vrancea, din vara anului trecut. Socotim taberele de acest fel modalități de instruire și formare ce deschid studenților largi și nebănuite perspective pentru valorificarea potențialului lor creator. Li se adaugă participarea la festivalurile studențești naționale, participare ce constituie, de asemenea, o confruntare și un mijloc de stimulare capabil să sporească eficienta învățămîntului nostru".

în personalitatea

Marina PREUTU

7

• La Constanța se desfășoară, în cadrul generos al Festivalului National „Cintarea României11, ediția a XV-a a ..Lunii muzicii de operă si balet", manifestare de prestigiu organizată de Consiliul Culturii si Educației Socialiste, Comitetul Județean Constanța de Cultură și Educație Socialistă și Teatrul Liric Constanta. Sint prezentate, cu acest prilej. numeroase spectacole de operă si balet, recitaluri literar- muzical-coregrafice. concerte etc. (Lucian C’ristea).O La Galați se desfășoară „Zilele Universității Cultural-Ști- ințifice", organizate sub Consiliului Municipal de cație Politică și Cultură listă. Această suită de manifestări cuprinde expuneri, simpozioane, dezbateri susținute de personalități ale vieții noastre cultural-ști- ințifice pe teme dintre cele mai diverse : creativitate, umanism și progres științific, rolul culturii generale și tehnice în formarea personalității, Eminescu și Creangă, lupta poporului român pentru libertate, independență și unitate națională, dezvoltarea invățămîn- tului, științei și culturii, protecția mediului înconjurător etc. (Dan Piăeșu).

egida Edu- Socia-

DEZVOLTAREA INTENSIVĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE
(Urmare din pair. I)cinilor economice, a planurilor de dezvoltare, la înfăptuirea programelor de organizare și modernizare a producției". Potrivit orientărilor conducerii partidului, cercetarea științifică va trebui să determine o mai rapidă aplicare și generalizare în practică a rezultatelor de înaltă performanță tehnologică și cu eficiență ridicată. împlinind totodată obiectivul major de a devansa cu o perioadă de cel puțin 5 ani nevoile producției, devansare susținută pe de o parte de un echilibru mai bun între cercetarea fundamentală și cea aplicativă și, pe de altă parte, de creșterea activităților de concepție din unitățile economice.Direcțiile de acțiune de partid în dezvoltarea tensiv corespund unor ,_______prioritare la nivel național. în primul rînd este vorba de _ creșterea mai accentuată muncii. Practica, experiența tăților economice, j bordări teoretice mai recente atrag atenția asupra unor noi modalități de acțiune care să prevadă : continuitatea procesului de creștere a productivității muncii, chiar dacă din motive operaționale, de evaluare, obiectivele au fost etapizate ; necesitatea folosirii într-o strînsă corelație a factorilor principali care susțin creșterea mai accentuată a productivității muncii — progresul tehnic, organizarea științifică a producției și a muncii, ridicarea nivelului de pregătire și calificare al personalului muncitor ; înțelegerea faptului că sporul de productivitate implică toate sectoarele de muncă, toate activitățile.O a doua importantă direcție de acțiune vizează ridicarea nivelului tehnic și calitativ ai produselor, ceea ce presupune din partea conducerilor unităților economice : generalizarea sistemelor de asigurare a calității ; conștientizarea că ridicarea calității este o condiție esențială a competitivității ; extensia sistemelor de autocontrol pe toată gama proceselor productive — de la concepție și pină la execuție ; asigurarea comparabilității în dinamică a performanțelor produselor noastre cu cele mai valoroase existente pe plan mondial.

promovate de tip in- programea productivității uni- conjugate cu a-

treia direcție de acțiune se la reducerea cheltuielilor pe cu pre- a cheltuielilor materiale.O a referă unitatea de produs și, cădere,Deși s-au obținut rezultate notabile " ’ 'pun măsuri vizeze folosirea analizei valorii în proiectarea și re- proiectarea funcțională, constructivă și tehnologică a produselor ; amplificarea „încărcăturii de inteligență" a produselor prin echiparea lor cu elemente de comandă automatizată, prin asigurarea unor funcții multiple etc. ; conceperea și crearea unor noi materiale mai rezistente și, în același timp, mai ușoare și mai ieftine.Cea de-a patra direcție de acțiune privește folosirea mai bună a fondurilor fixe. Și în acest domeniu s-au obținut rezultate demne de remarcat, dar unele date de sinteză a- rată că raportul dintre gradul de înzestrare cu fonduri fixe și creșterea productivității muncii est'e încă necorespunzător pentru configurația intensivă a procesului de dezvoltare. Acțiunile ce se cer mai bine conduse și realizate în unitățile economice se referă în principal la asigurarea prin procesul investițional a unei ponderi mai mari a utilajelor față de construcții-montaj, ihoderni- zarea accelerată a dotării ca urmare a influenței revoluției științifico- tehnice. perfecționarea sistemelor de exploatare, de întreținere și reparații. policalificarea personalului muncitor, ritmicitatea asigurării resurselor materiale.Prefigurind cu clarviziune noua etapă de dezvoltare economico-so- cială, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia la cel de-al XIII-lea Congres al partidului : „Pină în anul 1990 se va încheia, în linii generale, reorganizarea intensivă a tuturor sectoarelor. Se va ajunge la un nivel general al producției industriale românești, precum și al calității și tehnicii acestei ramuri comparabil cu cel din țările dezvoltate din punct de vedere economic". Pentru atingerea acestui obiectiv. întreprinderile planul național unic și în gramele prioritare un cadru excelent de manifestare a creativității, a competențelor și a spiritului de angajare ale oamenilor muncii

în această privință, se im- mai hotărite care să pe scară largă a

cutezător au în pro-

în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale. încercînd o sinteză a acestui demers, supunem atenției organelor de conducere colectivă din unități cîteva repere privind transformările pe care le presupune reorganizarea intensivă.
Obiectul de activitate. Schimbările și perfecționările evidente impuse de revoluția științifico-tehnică, de conținutul inovator al strategiei de dezvoltare, de dimensiunile competiției internaționale și de acumulările realizate pină acum, schimbări tehnologice, în organizare și conducere, vor conduce implicit la necesitatea reprofilării parțiale și uneori totale a activității unor întreprinderi. Să adăugăm că producția de serie mare și de masă va fi cu unele excepții pe cale de dispariție, așa cum realizarea pentru o perioadă mare de timp a aceleiași categorii de produse este puțin probabilă. A- ceasta va solicita, pentru clarificarea obiectului de activitate, realizarea unor ample studii de marketing, alături de dezvoltarea foarte puternică a activităților de concepție în vederea adaptării mai rapide a întreprinderilor la schimbări.
Resursele vor reprezenta, de asemenea, o problemă care capătă noi dimensiuni în procesul reorganizării intensive. Reproiectarea produselor pe baza unor studii de analiza valorii, aplicarea mai largă a celor „3 R“ (recuperare, reconditionare, refolosi- re), utilizarea funcțiilor reziduale ale produselor, conceperea proceselor circular-active și alte acțiuni similare în folosirea resurselor vor avea prioritate absolută.Dotarea, prin procesul amplu de modernizare, de electronizare, de încărcare cu inteligență, prin extensia folosirii liniilor și celulelor flexibile de fabricație, prin utilizarea pe scară largă a calculatoarelor de proces, va fi în măsură să satisfacă performanțele de eficiență și calitate pe care le presupune reorganizarea intensivă.
Tehnologiile noi vor avea și pentru industria țării noastre, pentru e- conomia națională în general, un rol de bază. In cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referin- du-se la tehnologii, arăta că, atunci cînd vorbim de modernizare, trebuie să înțelegem realizarea de noi teh-

nologii, cu consumuri mai reduse și care să asigure produse de o calitate superioară, de noi utilaje cu performanțe mai bune. Rezultă deci necesitatea accelerării procesului de înnoire a tehnologiilor, înnoire care, devansind-o pe cea a produselor, creează front mult mai larg pentru fabricarea unor produse de înaltă tehnicitate, complexitate și calitate. Considerăm că, în procesul reorganizării intensive, fiecare întreprindere trebuie să-și alcătuiască propria sa bază de date tehnologice. Necesar ar fi, de asemenea, ca, in mod asemănător realizării sistemelor de asigurare a calității produselor, să fie conceput și aplicat un sistem de asigurare a tehnologiilor- cheie în măsură să determine utilizarea corectă și apoi să generalizeze numai tehnologiile performante care sînt acreditate ca fiind de mondial.
Eficienta ccbnomico-socială esen- țializează pină la urmă acțiunile întreprinse de unitățile economice in procesul reorganizării lor intensive. Analiza atît a unor rezultate foarte bune, cît și a unor situații care evidențiază o anume îngustime a viziunii referitoare la obținerea eficienței confirmă o dată în plus că la nivelul conducerii unei economice eficiența trebuie și realizată la producător și lizator în același timp, pe activitate și produs, că ea trebuie să aibă un echivalent pozitiv la scara sistemului social global și să fie un vector al progresului in perspectivă.Procesul de reorganizare intensivă a întreprinderilor industriale se află în plină și rodnică desfășurare. Intensificarea eforturilor de inteligență și de organizare într-un climat revoluționar, de răspundere sporită va permite ca la Congresul al XIV-lea al partidului, caracterizat de tovarășul Nicolae Ceaușescu drept „Congresul victoriei socialiste, al independenței depline, economice și politice, a României", să se realizeze un bilanț pe măsura exigențelor noii etape de dezvoltare intensivă și să se abordeze, de pa poziții calitativa noi, cu un potențial superior, problemele complexe ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

Prof. univ. dr.
Mihail DUMITRESCU

nivel

ideea unități gîndită la uti- fiecare
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Tovarășului MILAN PANCEVSKI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaStimate tovarășe Milan Pancevski,Cu prilejul alegerii dumneavoastră In funcția de președinte al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, calde felicitări și mult succes în îndeplinirea misiunii de mare răspundere încredințate, în înfăptuirea obiectivelor construcției socialiste în țara dumneavoastră, spre binele și prosperitatea popoarelor iugoslave vecine și prietene.îmi exprim ferma convingere că raporturile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia vor continua să se dezvolte în spiritul înțelegerilor realizate la nivel înalt, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și socialismului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

SESIUNE ȘTIINȚIFICA

Metode noi in sprijinul dezvoltării 
fondului forestier

La Universitatea din Brașov, sub egida Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, joi a avut loc sesiunea republicană de referate și comunicări științifice „Comori de artă populară românească — izvor nesecat al conștiinței de neam".Lucrările științifice prezentate de studenți și cadre didactice din centrele universitare București, Iași,
Cheia de boltă a

(Urmare din pag. I)Intr-un schimb de experiență „la fata locului", noul director si relativ noul secretar al comitetului de partid au relevat că redresarea are la bază studierea aprofundată a condițiilor concrete, adoptarea unor soluții științifice, folosirea pîrghiilor mecanismului autoconducerii si auto- gestiunii. unirea eforturilor întregului colectiv. Și încă ceva : au subliniat că resursele perfecționării nu sînt nici pe departe epuizate, că redresarea constituie doar un început.Ca într-o reacție în lanț, ultimul aspect relevat pune în evidentă alte cerințe, dintre care menționăm : competenta nu se împacă cu auto- mulțumirea și tot ea, competența (pe care ne permitem s-o personificăm fiind intrinsec legată de om în sensul cel mai înalt al acestui cuvint), are capacitatea de a pătrunde în viitor cu ochii științei, ai cunoașterii. în acest sens, sublinierea secretarului general al partidului cu privire la faptul că rezolvarea problemelor complexe ale actualei etape e strîns legată de ridicarea nivelului general de cunoștințe. care creează, totodată, posibilita-

Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Brașov, precum și referatele susținute în cadrul mesei rotunde cu tema „Tradiții ale cercetării monografice a localităților rurale in România" au evidențiat, cu pregnanță, preocupările colectivelor studențești pentru cercetarea folclorului. pentru păstrarea și promovarea valorilor autentice ale creației populare românești. (Agerpres)
lucrului bine făcuttea de a stabili căile înaintării ferme a patriei noastre spre noi culmi de progres și civilizație, are o valoare programatică de cea mai mare însemnătate.Ridicată. în tara noastră, la rangul de politică de stat, de factor al progresului economic si social, competenta nu mai este o chestiune de interes strict personal, particular. Firesc. întrucit însușirea de cunoștințe politice, științifice, tehnice și de cultură generală nu reprezintă nicidecum un scop în sine, ci este — si e normal să fie ! — valorificată în practică. în acțiune. Intr-o țară ca România, în care un sfert din populație învață în școli si universități. în care a fost creat un larg sistem de reciclare si perfecționare profesională, de ridicare a nivelului politico-ideologic, folosirea cadrului institutionalizat nu constituie o opțiune facultativă, ci o înaltă îndatorire civică. O îndatorire căreia trebuie să-i răspundă fiecare cetățean, cu obligații firești în plus pentru cadrele de partid si de stat, pentru toți cei pe care partidul si societatea i-a învestit cu răspunderi deosebite pentru prezentul și viitorul patriei.

Gh. ATANASIU

Patrimoniul forestier de care dispune județul Sibiu însumează 185 000 hectare, reprezentînd 34. la sută din suprafața județului. Din punct de vedere al formelor de relief, pădurea este repartizată astfel : 30 la sută in zona colinară și 70 la sută în cea de coline înalte și munte. întrucît pe teritoriul județului se găsește versantul nordic al Munților Făgăraș, caracterizat prin culmi proeminente și văi adinei, aici perioada de vegetație e foarte scurtă, ceea ce modifică substanțial atit calendarul desfășurării lucrărilor, cit și natura acestora. Pentru obținerea de rezultate bune în dezvoltarea, conservarea și protejarea fondului forestier se acordă o mare importanță promovării progresului tehnic. De altfel, în anul trecut, Inspectoratul Silvic Județean Sibiu a ocupat primul loc în cadrul întrecerii socialiste. Acest rezultat este considerat de către silvicultorii sibieni drept o temelie pentru succesele viitoare. Iar aceste succese — precizează loan Cotârlea, inspectOrul-șef, au și își vor avea drept suport permanent generalizarea experienței pozitive și promovarea, în continuare, a progresului tehnic. Ce se face în această direcție ?Acordînd importanța cuvenită cercetării științifice,, conducerea inspectoratului a atras întreg personalul ingineresc și tehnic la această activitate. Temele vizează, în principal, trei domenii mari : producerea materialului săritor ; lucrările de conducere și îngrijire a arboretului ; asigurarea bunei stări fitosanitare a pădurilor prin combaterea dăunătorilor. La sesiunea de comunicări științifice din toamna trecută, cele peste 20 de teme prezentate au avut drept argument activitatea experimentală, validată de rezultatele obținute în funcție de specificul zonal al ocoalelor silvice. Rezultatele cercetărilor întreprinse și experiența acumulată sînt larg extinse in practică.Pînă în urmă cu cîțiva ani, puieții de dud se aduceau de la Complexul Sericicol din .Magiavit-Dolj. Distanța este mare, iar cheltuielile la fel. Procentul de prindere era scăzut din cauza transportului și al capacității reduse de adaptare a puieților la zona mai rece. Problema a fost rezolvată. Să exemplificămSîntem la Ocolul Silvic Agnita. Aici s-a conturat o experiență bună în producerea puieților de dud în solarii. Inginerul Viorel Cioflec, șeful ocolului, explica : „înmulțind puieții de dud în solarii, ei pot fi plantați într-un an de zile. De aici am asigurat întreaga cantitate de material săditor pentru inspectoratul silvic și 

pentru consiliile populare comunale, potrivit programului. Putem produce peste 20 000 puieți anual. Anul trecut experiența de aici a fost extinsă și la Ocolul Silvic Dumbrăveni, unde s-a înmulțit, în special, dudul selecționat, cu frunza foarte mare".„Pentru asigurarea materialului săditor, fiecare ocol silvic își are pepiniera proprie, precizează inspecto- rul-șef. Opt dintre acestea sînt modernizate și în scurt timp le vom moderniza pe toate. In felul acesta ne asigurăm întreg necesarul de material săditor. De asemenea, în cadrul fiecărei pepiniere avem solarii, ceea ce permite scurtarea ciclului de producție, la unele specii, cu un an de zile. De un real folos în acțiunea de dezvoltare a fondului forestier sint
Din experiența silvicultorilor 

din județul Sibiu

și cele 81 pepiniere cantonale, care asigură o parte din materialul săditor necesar. In planurile de cultură în pepiniere avem în vedere producerea întregului sortiment de specii cerut de compoziția viitoarelor păduri".In contextul preocupărilor pentru producerea și asigurarea de semințe cu calități superioare, destinate producerii de puieți forestieri de mai mare productivitate, în județ au fost organizate rezervații de specii autohtone valoroase pentru producerea de semințe : gorun, stejar, fag, frasin, molid, brad, larice, pin, în suprafață de 2 200 hectare. De asemenea, au fost înființate patru plantații producătoare de semințe selecționate de brad, larice, cireș și tei pe 20 hectare. în felul acesta se asigură semințe cu însușiri biologice superioare, din care se vor dezvolta pădurile viitorului.Compoziția actuală a pădurilor, pe specii, reflectă atit condițiile naturale favorabile dezvoltării foioaselor și rășinoaselor autohtone valoroase, cit și măsurile luate pentru creșterea ponderii acestora. Prin continuarea lucrărilor de îngrijire în pădurile ti- ne?e (degajări, curățiri, rărituri), precum și prin folosirea intr-o mai mare măsură a regenerării naturale din sămînță au fost extinse speciile autohtone valoroase, fiind înlocuite corespunzător cele mai puțin productive și cu calități tehnologice mai scăzute. Ca urmare, ponderea speciilor de foioase autohtone în totalul împăduririlor cu foioase a 

crescut la peste 83 la sută in ultimii 3 ani, iar cea a rășinoaselor autohtone valoroase, în totalul împăduririlor cu rășinoase, a crescut de la 37 la sută în 1986 la 54 la sută în 1988. De asemenea, s-a acordat mai multă atenție regenerării pădurilor pe cale naturală. în acest scop tăierile se conduc cu atenție, ceea ce asigură acoperirea permanentă a solului cu puieți viabili, viguroși. Astfel, ponderea acestor lucrări in totalul regenerărilor — naturale și împăduriri — a crescut de la 18 la sută în 1985 la 23 la sută în 1987. Pe această linie, rezultate deosebite s-au obținut in Ocolul Silvic Avrig, unde se înregistrează cel mai ridicat procent al regenerărilor naturale.în vederea îndeplinirii „Programului unitar pentru intensificarea împăduririlor în cincinalul 1986—1990", inspectoratul silvic județean, împreună cu oficiul de cadastru au realizat un studiu pe baza căruia au fost identificate toate terenurile care și-au pierdut capacitatea de producție pentru folosințe agricole. Din suprafața totală de 2 000 hectare identificate, în ultimii trei ani au fost împădurite 500 hectare. în anul trecut, față de un plan de 45 hectare au fost împădurite 103 hectare, toată această suprafață fiind realizată în raza Ocolului Silvic Sibiu. In ce a constat exoeriența de aici ? Răspunsul ni-1 dă inginerul Vasile Urdea, din cadrul inspectoratului silvic : „pregătirea terenului încă din toamna precedentă, plantarea în mustul zăpezii ; asigurarea din timp a materialului săditor. o mare parte din acesta fiind obținut în perimetrul de ameliorare ; îngrijirea plantației pînă la încheierea stării de masiv. Pe baza experienței cîști- gate, în acest an au fost plantate 70 hectare terenuri erodate, improprii agriculturii, în raza ocoalelor silvice Agnita, Dumbrăveni și Avrig.în silvicultura județului Sibiu există și alte experiențe cu caracter practic deosebit de valoros, care sînt extinse și generalizate în practică. Inspectoratul silvic se preocupă de scurtarea drumului intre cercetare și aplicarea rezultatelor ei în practică. In acest scop, alături de sesiunile de comunicări științifice proprii, de concursurile profesionale și de schimburile de experiență, un instrument de mare valoare practică îl constituie foaia volantă „Silvicultorul sibian", subordonată tematic nevoii de informare cu ceea ce este mai nou în domeniul conservării, protejării și dezvoltării fondului fo-’ restier.
Ion Onuc NEMEȘcorespondentul „Scinteii”

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea ca din partea Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, a guvernului și poporului afgan, a mea personal să exprim profunda recunoștință Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guvernului și poporului României pentru mesajul dumneavoastră de prietenie transmis cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Revoluției din Aprilie.Am ferma convingere că relațiile de prietenie și colaborare româno- afgane se vor întări și consolida in interesul popoarelor țărilor noastre, al păcii și securității în lume.Doresc să folosesc această ocazie pentru a vă transmite urări de sănătate, precum și de succese tot mai mari pe calea asigurării păcii și prosperității poporului Republicii Socialiste România.
NAJIBULLAH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 

Președintele Republicii Afganistan

Stațiunile balneoclimaterice - bucuroase
de oaspețiAgențiile și filialele oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București oferă, în această perioadă, locuri pentru concedii de odihnă, minivacanțe sau cură balneară în stațiunile balneoclimaterice. Astfel, pentru odihnă sînt recomandate stațiunile Borșa, Breaza, Bușteni, Cheia, Crivaia, Durău, Izvoarele, Lacu Roșu, Păltiniș, Predeal, Semenic, Sinaia, Stîna de Vale ; iar pentru cură balneară stațiunile Amara, Balva- nyos, Bazna, Băile Felix, Băile Govora, Băile Herculane, Băile Olă- nești, Băile Tușnad, Borsec, Bo- ghiș, Călacea, Călimănești-Căciu- 

lata, Eforie-Nord, Geoagiu-băi, Lacu Sărat, Lipova, Mangalia, Mo- neasa, Ocna Sibiului, Pucioasa, Săcelu, Sîngeorz-băi. Slănic Moldova, Slănic (Prahova), Sovata, Ținea, Vatra Dornei, Vața de Jos, Vîlcele.Cazarea se face în hoteluri sau case de odihnă, iar masa se asigură în restaurante sau pensiuni.în stațiunile menționate, la dispoziția oaspeților se află numeroase mijloace pentru agrement și programe cultural-artistice ; se Organizează excursii în zonele turistice din împrejurimi.
BACAU : Noi apartamente pentru oamenii munciiConstructorii din cadrul Trustului Antrepriză Generală de Con- strucții-Montaj Bacău au predat „la cheie" cel de-al 500-lea apartament din planul pe acest an, mai mult cu 89 apartamente față de graficele la zi. Alte peste 2 000 a- partamente din cele 3 200 prevăzute în planul pe acest an se află in diferite stadii de execuție. Succesele înregistrate de constructori se datorează organizării mai judicioase a muncii, utilizării pe scară largă a unor materiale de construcții locale și introducerii unor

tehnologii noi, moderne. Numeroase apartamente au fost date în folosință în comunele Podu Turcului, Sascut, Răcăciuni și altele pentru specialiștii satelor. De remarcat că, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, în localitățile județului au fost construite și date în folosință oamenilor muncii peste 70 000 de apartamente, precum și importante edificii social-culturale și de larg interes cetățenesc. (Gheorghe Baltă).
SIBIU : Promovarea progresului tehnicCunoscută pe plan național și chiar internațional pentru gama diversă și gradul înalt de complexitate a produselor realizate, întreprinderea „Independența" din Sibiu înregistrează cu fiecare an rezultate deosebite în promovarea progresului tehnic. Astfel, ca urmare a atragerii unui număr cît mai mare de oameni ai muncii în activitatea de cercetare științifică, în unitate acționează 21 de cercuri ale inventatorilor și inovatorilor, în care sint cuprinși 100 inventatori și 600 inovatori, care numai în anul trecut au finalizat și aplicat în producție 42 invenții și 96 inovații, cu o eficiență economică de

41,7 milioane lei. In acest an, 408 teme noi de cercetare științifică se află în stadii avansate de finalizare, altele fiind deja aplicate în procesul de producție. Concomitent, în întreprindere se acționează pentru înfăptuirea măsurilor cuprinse în programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, măsuri care vor contribui Ia creșterea productivității muncii, Ia îmbunătățirea parametrilor teh- nico-funcționali ai produselor și utilajelor, la realizarea unor însemnate economii de materiale, energie și combustibil. (Ion Onuc Nemeș)

TELEORMAN : 
Economii de metalConcomitent cu eforturile întreprinse pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la producția fizică, oamenii muncii din industria județului Teleorman acordă o atenție deosebită gospodăririi judicioase a resurselor de materii prime șl materiale. Pe baza unor programe de măsuri tehnico-organizatorice, se acționează pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, reproiectarea produselor, extinderea recondițio- nării pieselor de schimb, reintroducerea materialelor refolosibile în circuitul productiv. In perioada care a trecut din acest an s-au economisit 1 122 tone de metal. Cu cele mai bune rezultate în acest domeniu se înscriu colectivele întreprinderii de Rulmenți Alexandria, întreprinderii Mecanice de Material Rulant și întreprinderii Mecanice pentru Agricultură din Roșiori de Vede, întreprinderii de Mașini Electrice Turnu Măgurele. (Stan Ștefan).

La marginea mării, pe șantierele portuare
(Urmare din pag. I)

tv ACTUALITATEA SPORTIVA

19,00 Telejurnal
19.25 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară

19.45 România în lume (color).
20,05 Copiii cîntă patria și partidul. Pro

gram literar-muzical-coregrafic
20.25 învățămînt, cercetare, producție 

(color). Pregătirea forței de mun
că la nivelul cerințelor dezvoltării 
economice și sociale a patriei

20.45 Omul și sănătatea
21,05 Concertul Orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii pe platforma in
dustrială a municipiului Buzău

21,20 Univers, materie, viață (color). E- 
misiune de educație materialist- 
ștlințifică

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

„Echipa de fotbal a României a făcut un pas 
decisiv spre calificare”

Comentarii ale unor agenții de presă

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 19 mai, ora 20 — 21 mai, ora 20 : 
Vremea va fi caldă, exceptind, spre 
sfîrșitul intervalului, nordul și estul 
țării, unde se va răci. Cerul variabil va 
prezenta unele' înnorări la început în 
sud-vest, apoi, spre sfîrșitul intervalu
lui, în nord și est. Ploi care vor avea 
și caracter de averse vor cădea la în
ceputul intervalului în zonele sud-ves- 
tice, iar în ultima zi, pe alocuri, în 
cele nordice și estice. In restul terito
riului, aversele de ploaie vor fi cu to
tul izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu tendințe de intensificare 
în estul teritoriului cu viteze de pînă 
la 40—50 kilometri la oră în ultima zi. 
Temperaturile minime se vor situa, în 
general, între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 24 și 33 de grade, excep- 
tînd ultima zi, cînd vor scădea pînă la 
valori între 17 și 27 de grade.

Comentlnd meciurile disputate 
miercuri în cadrul grupei 1 euro
pene a preliminariilor campionatu
lui mondial de fotbal, corespondenții 
sportivi ai agențiilor internaționale 
de presă subliniază că in urma vic
toriilor obținute pe teren propriu de 
selecționatele României și Dane
marcei, in jocurile cu formațiile 
Bulgariei și, respectiv, Greciei, cele 
două echipe s-au desprins, cu un 
avantaj de un punct pentru echipa 
României.

Sub titlul „Echipa României a fă
cut un pas decisiv", in coresponden
ța agenției Efe se arată : „Selec
ționata română de fotbal, care se 
menține neînvinsă in grupa 1 a pre
liminariilor campionatului mondial, 
a făcut miercuri la București un pas

★CICLISM. Etapa a 10-a a competiției cicliste internaționale „Cursa păcii", disputată pe un dificil traseu montan între Mlada Boleslav și Trutnov (150 km), a revenit lui Olaf Jentzsch (R.D.G.) în 4h 05’29”.In clasamentul general, pe primul

important in direcția aspirațiilor 
sale de a fi prezentă anul viitor in 
Italia, invingind cu 1—0 formația 
Bulgariei. Avintul ofensiv al gazde
lor, care în prima jumătate de oră 
au beneficiat de 10 comere și nume
roase ocazii, s-a concretizat în mi
nutul 35, cind Gh. Popescu a marcat 
golul victoriei".

La rindul său, agenția A.P.A. 
Viena scrie : „Cu victoria obținută 
in fața selecționatei Bulgariei, echi
pa României își menține poziția de 
lideră in clasamentul grupei. In 
prima parte a jocului de la Bucu
rești, fotbaliștii români i-au obligat 
pe jucătorii bulgari la o defensivă 
permanentă și au înscris in minutul 
35 prin Gh. Popescu un gol mai 
mult decit meritat".*loc a trecut Jentzsch. Pe echipe conduce R. D. Germană. Formația României se află pe locul 12. Astăzi se desfășoară etapa a 11-a, penultima, o probă contracronometru individual, la Trutnov, pe distanța de 35 km.

oamenii, oamenii-construc- tori, deopotrivă, betoniști, conducători auto, macaragii, fierari-betoniști, scafandri.Pentru Emil Mihalache a aștepta e un fel de a spune. Cită vreme uriașele autobasculante descarcă mormanele de piatră, pentru ca apoi, mînuind cu dibăcie buldozerul, Emil Mihalache să le împingă spre mare. L-am găsit spă- lîndu-și buldozerul, în a- cest capăt de lume. Bine proptit într-un bolovan, aproape de briza mării, se apleacă, parcă grăbit, să-și umple găleata cu apă. A- poi, cu mers sprinten, se îndreaptă spre buldozer. Plimbă peria din plastic in găleata plină și începe să-și curețe buldozerul. Sîntem la capăt de lume aici unde digul noului port luptă cu marea și iată și motivul pentru care gestul tînărului impresionează. II întrebăm de ce spală buldozerul și ne răspunde dezarmant : pentru că este locul meu de muncă. Din truda lui îmi cîștig pîinea. 11 mai întrebăm dacă nu-i este urît aici, în inima mării, departe de țărm și își întoarce privirea spre o basculantă grăbită să-și lepede povara: ei mă fac să nu-mi fie urît. Apoi a- daugă : nu-i așa că e frumos buldozerul meu ?Da, așa e, e frumos buldozerul, dar mai ales e frumos sufletul lui. De sus, de pe bancheta buldozeristului, marea apare a- cum mai liniștită ca ori- cînd. Gestul tînărului ni se pare in stare să imblîn- zească și marea. Da, e frumos buldozerul lui Emil Mihalache. E cel mai frumos buldozer din lume.Un port nou, ca orice construcție de anvergură, nu mai poate purta numele unui singur autor. în fiecare obiectiv, în fiecare proiect elaborat și finalizat, în fiecare idee transpusă la scară naturală se adună căutările, confruntările, zbaterile a mii și mii de specialiști și muncitori, se adună gindurile lor, împlinirile lor. Portul „Constanța-Sud" așază în trupul său cea mai durabilă structură de rezistență : conștiința și pasiunea oamenilor. Nu am căutat să descoperim spectaculosul muncii lor, pentru că nimic nu poate fi mai spectaculos aici decit con

strucția în sine. Să rupi din uriașul creuzet al mării nu un hectar, nu zece sau o sută, ci mii de hectare, pentru a le lipi la trupul țării spre a-i face nepieritoare contururile în t.âlă- zuirea mării este, trebuie să recunoaștem, o adevărată performanță. Cîte nu au fost momentele de dramatică încleștare . cu valurile dezlănțuite spre digul abia înfiripat, rupînd zeci de metri din truda care se înalță anevoios doar cu cîțiva centimetri pe zi peste ochiul apei. Cîte nu au fost surprizele adincurilor în așezarea fundațiilor cheiurilor și danelor. Și cîte nu au fost căutările înverșunate menite să facă din portul „Constanța-Sud" o construcție modernă, care va dăinui peste secole, dar și o construcție ieftină. Nu intim- plător, soluțiile tehnice originale pot fi întîlnite aici la tot pasul.Dar să mai poposim printre oamenii șantierului.Inginerul Mihai Dulică poate intra în galeria oa- menior cu biografii profesionale exemplare. De peste un sfert de veac el construiește porturi și canale. Locurile sale de muncă poartă nume de referință pentru istoria contemporană a țării : șantierele navale Constanța și Mangalia, Canalul Dunăre-Ma- rea Neagră, ecluza Agigea, portul Constanța și portul Constanța-Sud. Aici, la antrepriza de construcții, este acum director. L-am însoțit o zi întreagă in drumurile șantierului ce se întinde tot mai mult spre largul mării. Vorbește puțin, despre el deloc. îl simțim că e mîndru cînd poate să prezinte inițiative gospodărești sau soluții tehnice de marcă. Dar mai mîndru e cînd spune : aici sint danele pentru minereu, aici sînt danele pentru agregate, aici e digul de sud, aici e digul zonei libere, aici este terminalul pentru feribot. Face o pauză, după care, in sfîr- șit, îl simțim mai puțin scump la vorbă. „Iată un loc unde puteți vedea cum realizările noastre, ale constructorilor noului port, se împletesc emoționant eu cele ale industriei noastre. Prezent de atîtea ori in mijlocul constructorilor noului port, tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat acest important o- biectiv, terminalul feribotu

lui, în vara anului 1988. A- șadar, aici e locul de a- costare a feribotului românesc. Este impresionant. Prima navă de acest țip, „Mangalia", poate încărca la o singură cursă 108 vagoane de cale ferată sau 100 de autotrailere de 15 metri lungime. Și, spuneți, nu te poți’simți mîndru de munca ta, dar și de munca celorlalți ?“ Apoi continuă în același stil ermetic : aici sint platformele pentru mărfuri generale, aici sint antrepozitele, aici sint silozurile pentru cereale. Da, cit de frumos sună acum : „aici sînt...".Sînt, adică există, sint construite.Aici, unde cu numai un an sau cu numai cîțiva ani în urmă era marea.Acum aici e portul.Portul „Constanța-Sud", care se întinde și se împlinește cu fiecare zi. Anevoios, greu uneori, foarte greu, dar se împlinește. A- poi, dint.r-un punct al digului de larg, de unde avem o splendidă panoramă asupra portului, vorbește în aceiași limbaj laconic : acolo vor fi docu- rile pentru produse metalurgice grele, acolo cele pentru produse chimice și materiale de construcții, a- colo pentru mașini și utilaje, acolo pentru mărfuri generale, iar acolo va fi terminalul pentru nave de tip „RO-RO". Da, acolo „vor fi" și cu siguranța cu care despre multe dintre construcțiile de mai înainte spunea că „sînt" așa va spune, sînt convins, și despre acestea din urmă, în curînd, tot că „sînt". Un „curind" care acum se poate măsura în luni sau în doi — trei ani.La unul din locurile de acostare a navelor de mare tonaj l-am întîlnit pe maistrul Nicolae Voinica. Directorul ni-1 prezintă drept cel mai vechi și pasionat constructor portuar din țară. Timp de patru decenii el a străbătut a- proape toate itinerarele portuare ale României. Rezultatele muncii sale au aceleași nume încifrate ca mai toate construcțiile de acest gen : cheson, pat fluidizat coronament, echipare pentru acostare. îl întrebăm dacă nu a obosit în această muncă și ne răspunde prompt : „Nu Înțeleg întrebarea. Cum să obosesc. In munca asta cînd ai obosit sau la cea mai mică neatenție te pîn- dește marea. Și ea își ia

rolul în serios. Stă la pin- dă. Poate distruge în cîte- va minute tot ce ai durat luni și ani în șir, prin e- fortul tuturor oamenilor de aici. Iată acest capăt de acostare. Este gata. Sintem in larg la doi kilometri de țărm. Azi e o zi liniștită și totuși vedeți cu cită forță izbește marea in trupul de beton. La asta mai adăugați și șocul acostării navelor de mare tonaj. Ei bine, cea mai mică neatenție, cea mai „nevinovată" superficialitate în fixarea fundației, în adîncul mării la 20—30 de metri, cea mai mică abatere de la verticalitatea perfectă pot fi fatale".Vorbește frumos și, mai ales, gîndește frumos acest decan de vîrstă al șantierelor portuare ale țării. II întrebăm care sint cei mai apropiați colaboratori ai săi și ne răspunde : toți, toți oamenii cu care lucrez, dar mai ales scafandrii.Stația de scafandri reprezintă un loc inedit în peisajul noului port. Inedit pentru cei din afară. Pentru Vasile Pîrvuleț și Aurel Grădinaru, doi încercați scafandri, aici este locul lor de muncă. Simplu și atit. Stația este practic o navă unde scafandrul sosește, în fiecare dimineață, ca orice om al muncii, la unitatea unde lucrează. Salopeta scafandrului. un costum destul de complicat, care cintărește peste 70 de kilograme, pare a fi adusă aici din recuzita u- nui teatru. Totul este calculat pînă la cele mai mici amănunte : și etanșeitatea, și izolarea termică, și sistemul de alimentare cu oxigen, și sistemul de legătură cu nava. Ziua lor de muncă se măsoară in funcție de anotimp — 4 ore iarna și 6 ore vara. Chiar și iarna cînd e ger ? De cîte ori și, mai ales, cînd este nevoie, ne răspunde Vasile Pîrvuleț. Durata lucrului sub apă se stabilește in funcție de adincime.— Cum este sub apă ?— Cum să fie, beznă. Nu e ca în filme. In locurile noastre de muncă au se vede nimic sub apă.în aceste condiții, scafandrii trebuie să coordoneze cu precizia unui bijutier operațiuni de amplasare, de exemplu, a u- nui bloc de peste 100 tone, întrebăm iarăși, nedumeriți, sub apă nu se vede chiar nimic ?

— Nu, ochii noștri sînt palmele noastre, ne răspunde zîmbind Aurel Grădinaru.— Timp de 50 și chiar 60 de ore in lunile bune, cei doi scafandri privesc lumea cu palmele. Sfidînd întunericul, frigul, sfidînd riscul, Aurel Grădinaru și Vasile Pîrvuleț, doi încercați scafandri, așază, cu precizie matematică, uriașele blocuri de beton. Controlul calității muncii lor nu poate fi acolo, în adîncul mării, în întunericul mării, decit propria lor conștiință. De la ei am aflat ceea ce cred că știu foarte bine și ceilalți colegi ai lor de la stația de scafandri : „în muncanoastră nu se poate greși de două ori".Minunății scafandri sint ca sentinelele cu arma la picior. De cîte ori este nevoie, de cîte ori apare cea mai mică nedumerire in fixarea fundațiilor acolo în adîncul mării, scafandrul își imbracă echipamentul special și plonjea- jă acolo unde este nevoie de el. Fie vară, fie iarnă. Peste zidurile lor se înalță cel mai mare port al României și un grandios port al lumii.Pășim pe creștetul digului ce se întinde în mare pe aproape patru kilometri. In dreapta și in stingă — marea; în față tot ea — marea. Sintem in largul mării, în brațele mării. Spinarea digului pare din ce in ce mai îngustă, pînă se pierde în mare. Autobasculante gigant își leapădă povara parcă fără nici un rezultat. Dacă o casă o vezi cum se inalță din mîinile zidarului, dacă o poartă vezi cum prinde contur din miinile meșterului, aici în avanpostul noului port ai impresia că digul nu mai înaintează deloc. Harnice, basculantele aduc și descarcă în gaura lacomă a mării zilnic mii de tone de rocă, ruptă, cu numai cîțiva ani în urmă din albia Canalului Dunăre — Marea Neagră. Roca scoasă din trupul țării este așezată acum lingă trupul țării. Dar pentru a-și ridica fruntea peste mare, digul trebuie să înzidească, o dată cu roca dură, și răbdare, și migală.Așa cum cere orice lucru menit să dureze.
Viorel SALAGEAN 
lucian CRISTEA

cinema
• O vară cu Mara ; FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 64 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Casa și lumea („Zilele filmului in
dian") î STUDIO (59 53 15) — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20
• 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 întîl î FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 18 ,

• Francois Villon : COTROCENI 
(81 68 88) — 14,30; 18
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 
18,15; 20,15
• Burlacul căsătorit : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Inimă rece î DOINA (16 35 38) — 9; 
11; 13
• Fotografiile Sidoniei î TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Intilnire amînată : 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
• Zece negri mititei s MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19

• Clntecele lui Benny More : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Șatra j MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 
19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala ma
re): Harap Alb — 18; (sala Amfitea
tru): Vassa Jeleznova — 18; (sala A- 
telier): între patru ochi — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Centenar 
Eminescu. Concert vocal-simfonic. Di
rijor : Petre Sbârcea. Soliști : Gabriel 
Năstase, Nicolae Andreescu, Monica 

Teodorescu, Nicolae Raiciu. Maestru 
de cor î Mihai Diaconescu — 19; (sala 
Studio): „Treptele afirmării artistice". 
Mihaela Pleșa — violă. La pian : 
Smaranda Ilea — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Bărbierul 
din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Mam’ 
zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Ham
let — 17
• Teatrul Mic (14 70 81): O scrisoare 
pierdută —- 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Goethe mi-a spus — 19
• Țeatrul de comedie (16 64 60); 
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Micul infern — 18; (sala 

Studio): Amintirile Sarei Bernhardt
— 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Pescărușul — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Varietăți pe 
portativ — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Spectacol folcloric 
extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Muzicanții veseli — 9; De la Stan și 
Bran la Muppets —- 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Aventuri cu Scufița Roșie
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
O fetiță mai cu moț — 10; Poveste 
despre marionetă — 15
• Circul București (10 41 95): Vedetele 
Circului din Varșovia — 19

Excursii în Delta DunăriiPentru toți îndrăgostiții de natură, de locuri pitorești, oficiile județene de turism și I.T.H.R. București organizează excursii deosebit de atractive în mirifica Deltă a Dunării. întinderi de pă- mînt și apă în vecinătatea Mării Negre, tărîm cu condiții unice de climă, floră și faună. Delta Dunării îi așteaptă pe toți cei care doresc s-o viziteze. Cazarea se face în hoteluri, popasuri turistice cu căsuțe, pontoane-dormitor. locuri 

de campare în corturi personale sau închiriate de la O.J.T. Tulcea, iar masa se servește la restaurante. Transportul se face cu trenul pină la Tulcea și cu nave de diferite tipuri pe canalele Deltei Dunării. Oaspeții pot participa la diferite programe cultural-artistice.Informații suplimentare și înscrieri pentru excursii — la toate agențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București.



Noi și largi perspective întăririi relațiilor 
de conlucrare multilaterală prietenească 

româno-cehoslovaceRelațiile româno-cehoslovace au căpătat un nou și puternic impuls prin vizita prietenească de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a întreprins-o in Cehoslovacia, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Punînd in evidență trăinicia și profunzimea legăturilor dintre cele două țări și popoare, caracterul devenit periodic al intîlnirilor dintre conducătorii P.C.R. și P.C.C. și constituind, in același timp, o expresie a voinței comune de a dezvolta necontenit aceste relații în opera de edificare a socialismului, ca și pe plan internațional, actuala vizită, rezultatele cu care s-a încheiat se înscriu ca un nou moment de seamă în evoluția ascendentă a ansamblului colaborării româno-cehoslovace.Nivelul înalt al raporturilor dintre țările noastre are o temelie solidă în tradițiile de solidaritate dintre cele două popoare, care s-au în- trajutorat îfl etape hotărîtoare ale destinului lor istoric, în numele idealurilor libertății și independenței, iar mai aproape de vremurile noastre, în lupta împotriva fascismului și a politicii revizioniste, pentru apărarea ființei lor naționale. Pagini nepieritoare au înscris în cronica prieteniei noastre bătăliile purtate de ostașii români, alături de armata sovietică, de patriot» cehi și slovaci, pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub dominația hitleristă. In anii făuririi noii orinduiri, relațiile româno-cehoslovace, puternic stimulate de comunitatea de orînduire, de țelurile socialismului și comunismului, s-au îmbogățit continuu, pe baza principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.In acest spirit, actuala vizită, în- tilnirile și convorbirile la nivel înalt au evidențiat satisfacția pentru dezvoltarea de pînă acum și perspectivele raporturilor de conlucrare. Reliefînd caracterul ascendent al acestor legături, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : „Noi dăm o inaltă apreciere tradiționalelor relații româno-cehoslovace și dorim să facem și în viitor totul pentru ca ele să se dezvolte continuu, pe toate planurile, să se afirme ca un exemplu de raporturi trainice intre țări socialiste prietene, care își unesc eforturile și conlucrează activ pentru edificarea noii orinduiri, pentru cauza socialismului și păcii in lume".La rindul său, adresindu-se conducătorului partidului si> statqhjț nostru, tovarășul MILOS JAKES, secretar general al .Q.C. al P.G.,;din Cehoslovacia, a relevat : „Acordăm totdeauna o mare importanță întîl- nirilor noastre, care au devenit o bună tradiție. Din ele rezultă noi impulsuri pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre țările noastre, pentru perfecționarea colaborării în toate domeniile vieții sociale".Un moment semnificativ al vizitei l-a constituit festivitatea în cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat tovarășului Gustav Husak, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Ordinul „Victoria Socialismului", conferit pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-cehoslovace, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani, întîlnirea care a avut loc, cuvîntările rostite punînd în evidență încrederea că înțelegerile realizate în cadrul vizitei vor

marca o nouă etapă, superioară, în întărirea și mai puternică a conlucrării pe multiple planuri dintre România și Cehoslovacia.Vizita s-a caracterizat printr-un pronunțat caracter de lucru, rezultatele convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos Jakes — desfășurate într-o atmosferă caldă, prietenească, de stimă și înțelegere reciprocă — fiind oglindite în declarațiile celor doi conducători la încheierea convorbirilor și în Comunicatul dat publicității. Dialogul a prilejuit o largă informare reciprocă cu privire la activitatea ce se desfășoară în România și Cehoslovacia în vederea dezvoltării economico-sociale, la realizările obținute și preocupările celor două partide îndreptate spre edificarea noii orinduiri sociale, pe baza aplicării consecvente a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din fiecare țară, subliniin- du-se, pe bună dreptate, că numai socialismul a creat condițiile pentru asemenea realizări, pentru ridicarea nivelului general de dezvoltare socială.Pornindu-se de la constatarea că se îndeplinesc înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirii anterioare, de anul trecut, de la București, convorbirile au evidențiat eforturile susținute ce se depun de ambele părți pentru extinderea și amplificarea in continuare a relațiilor în domeniile politic, economic, cultural, științific și pe alte planuri. Factorul dinamizator al ansamblului colaborării îl constituie legăturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, o însemnătate deosebită avînd în acest sens măsurile convenite pentru întărirea acestor legături, ca și a relațiilor dintre guvernele, parlamentele, organizațiile de masă și obștești din cele două țări.Dialogul la nivel înalt a reliefat dezvoltarea favorabilă a relațiilor economice, ceea ce își găsește expresie în faptul că anul trecut s-a înregistrat cel mai mare volum al schimburilor de bunuri materiale. Fără îndoială însă, potențialul economic și tehnic in continuă creștere al celor două țări oferă mereu noi posibilități de amplificare a conlucrării, în acest sens un rol crescînd revenind formelor superioare de colaborare, aprofundării substanțiale a cooperării și specializării în producție. „Programul pentru adin- 
cirea in continuare a cooperării și 
specializării în producție", semnat în timpul vizitei, constituie tocmai o expresie a voinței reciproce de valorificare coresDunzătoare a posibilităților existente.In același timp, așa cum s-a arătat în cadrul convorbirilor. România și Cehoslovacia sînt hotărîte să acționeze și pe viitor pentru a-și aduce contribuția activă la dezvoltarea și perfecționarea conlucrării în cadrul C.A.E.R., în scopul dezvoltării fiecărei țări membre, al întăririi forței socialismului în ansamblu.In cadrul schimburilor de vederi, o atenție deosebită a fost acordată, cum era și firesc, problemelor lumii contemporane. Pornind de la situația internațională deosebit de complexă, contradictorie și gravă, în cursul convorbirilor s-a reliefat adevărul că în urma înțelegerilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la înlăturarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune și trecerea la soluționarea unor probleme pe calea tratativelor — ceea ce a dat omenirii unele speranțe — a urmat și continuă o perioadă de stagnare, chiar de dare înapoi, datorită unor acțiuni de reactivare a cursei înarmărilor nucleare. Astfel, in cadrul N.A.T.O. se discută activ trecerea la modernizarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și tactice, continuă nestînjenit experiențele nucleare, măsurile vizînd militarizarea

Cosmosului — toate acestea creînd un grav pericol pentru pacea și securitatea tuturor națiunilor. Tocmai în virtutea acestei realități s-a reliefat cu tărie dă trecerea hotă- rită la dezarmare constituie astăzi cerința vitală pentru viitorul și viața întregii omeniri.Cu deosebită vigoare se impune, cum s-a subliniat pe parcursul dialogului, ca popoarele din Europa și din întreaga lume să se angajeze în acțiuni ferme împotriva modernizării armelor tactice cu rază scurtă de acțiune, pentru începerea tratativelor care să ducă la eliminarea definitivă a acestor arme, pentru încheierea unui acord în vederea reducerii cu 50 la sută a arsenalelor strategice nucleare, la eliminarea completă, pînă la sfîrșitul secolului, a tuturor armelor nucleare. Cu aceeași acuitate se reliefează necesitatea întăririi luptei în vederea înlăturării armelor chimice, reducerii radicale a armamentelor convenționale și a cheltuielilor militare, ca garanție a întăririi păcii in Europa și în întreaga lume. In acest sens, și cu prilejul actualelor convorbiri a fost exprimată convingerea că o importantă contribuție la întărirea securității ge- neral-europene ar constitui-o realizarea propunerilor privind crearea de zone denuclearizate și fără arme chimice în Balcani, în Europa centrală și în alte părți ale continentului nostru, înfăptuirea inițiativei României de convocare a unei reuniuni a șefilor de stat și de guvern ai țărilor din regiunea balcanică, precum și realizarea inițiativei cehoslovace privind crearea unei zone de încredere, colaborare și relații de bună vecinătate la linia de contact dintre statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O. Intr-un moment cînd atenția popoarelor europene este îndreptată asupra negocierilor de la Viena vizînd reducerea forțelor armate convenționale și adoptarea de noi măsuri de întărire a încrederii între statele europene, România și Cehoslovacia au reafirmat necesitatea ca țările participante să dea dovadă de spirit constructiv pentru obținerea unor rezultate care să contribuie la edificarea unei Europe a păcii și colaborării, cu respectarea deplină a realităților teritorial-po- litice postbelice, la diminuarea încordării și însănătoșirea in continuare a climatului internațional.Abordarea situației din mișcarea comunistă și muncitorească internațională a prilejuit sublinierea cerinței de a se stabili între partide relații întemeiate pe egalitate și independență, pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora linia politică proprie, strategia și tactica revoluționară fără nici un amestec din afară, potrivit condițiilor concrete în care își desfășoară activitatea. în această lumină, cei doi conducători au afirmat hotărîrea partidelor și statelor lor de a milita ferm pentru dezvoltarea colaborării, întărirea unității și solidarității cu toate țările socialiste, de a acționa împreună în vederea dezvoltării pe calea principiilor socialismului a țărilor lor.Salutînd cu satisfacție rezultatele fructuoase ale convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milos Jakes, ale întregii vizite, opinia publică din țara noastră este convinsă că ele se înscriu ca o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea continuă a tradiționalelor raporturi prietenești româno- cehoslovace, conferind dimensiuni și mai largi conlucrării dintre cele două partide, țări și popoare, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.
Al. campeanu
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Schimb de mesaje intre președintele 
României si președintele Indnneziei

în timp ce se desfășoară negocieri de dezarmare

Cursa înarmărilor continuă
— relevă raportul pe 1988 al S.I.P.R.I. —JAKARTA 18 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui Indoneziei, Suharto, și doamnei Tien Suharto un călduros 'mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul indonezian prieten.Exprimînd vii mulțumiri pentru mesaj, președintele Suharto a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei Tien Suharto, cele mai sincere urări de sănătate și fericire, de bunăstare și progres pentru poporul român prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către șeful statului indonezian a delegației parlamentare române conduse de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care întreprinde o vizită în Indonezia, la invitația parlamentului din această țară. In timpul convorbirii au fost evocate întîlnirile și înțelegerile convenite cu președintele României, care au pus baze solide și au deschis ample perspective dezvoltării

relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.Președintele Indoneziei a adresat sincere felicitări poporului român pentru rezultatele obținute pe calea dezvoltării economico-sociale a țării și pentru succesul deosebit realizat de România prin lichidarea completă a datoriei externe.Abordindu-se aspecte ale vieții internaționale, s-a dat o înaltă apreciere politicii externe a României, inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu vizind soluționarea pe cale pașnică a diferitelor stări conflictuale între state, instaurarea unui climat de pace, înțelegere și cooperare în întreaga lume. A fost relevată contribuția pe care parlamentele și parlamentarii pot și trebuie să o aducă la soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea.
★In timpul vizitei în Indonezia, delegația parlamentară română a avut întrevederi cu președintele Camerei Reprezentanților, Haris Suhud, cu alți reprezentanți ai conducerii Parlamentului indonezian, cu L. B. Mur- dani, ministrul afacerilor externe, Arifin Siregar, ministrul comerțului, Wardoyo, ministrul agriculturii, precum și cu alte personalități ale vieții politice și economice din această țară.

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — La Stockholm a fost dat publicității raportul pe anul 1988 al Institutului Internațional pentru Cercetări în Domeniul Păcii de la Stockholm (S.I.P.R.I.). Documentul, citat de agențiile D.P.A. și Efe, avertizează asupra posibilității trecerii la o nouă etapă de dezvoltare tehnologică în domeniul înarmării, ceea ce ar putea da naștere la noi sisteme de armamente cu costuri mult mai mari decît pînă acum. Raportul S.I.P.R.I. arată că, în pofida desfășurării unor negocieri cu privire la o serie de categorii de armamente, inclusiv cele nucleare, s-a acordat o „prioritate deosebită" programului nuclear, modernizării armelor exis

tente și dezvoltării unor noi sisteme. Au fost introduse noi tipuri de bombardiere cu rază lungă de acțiune și se pregătesc noi modele de rachete balistice mobile. Paralel, se cheltuiesc în continuare sume uriașe pentru apărarea împotriva rachetelor balistice. De asemenea, a crescut interesul față de armele antisatelit. Se constată apoi continuarea experiențelor nucleare, în 1988 efectuîn- du-se 40 de teste. Raportul atrage atenția asupra efectelor negative ale cheltuielilor militare asupra țărilor în curs de dezvoltare, confruntate cu mari datorii externe. în document se relevă, de asemenea, că numai în 5 dintre cele 33 de războaie din lume părțile au acceptat să angajeze negocieri.
Parlamentarii japonezi cer respectarea 

„principiilor nenucleare" ale țării

încheierea întîlnirii la nivel înalt 
chino-sovietice

TOKIO 18 (Agerpres). — Deputați ai Camerei superioare a Parlamentului japonez au adresat un apel guvernului nipon, cerînd respectarea strictă a principiilor nenucleare ale Japoniei — interzicerea deținerii, producției și depozitării de arme nucleare pe teritoriul țării. Vorbind la o reuniune la Tokio, mai mulți deputați au relevat că autoritățile S.U.A. refuză in continuare să precizeze dacă la bordul navelor care

intră în apele teritoriale ale Japoniei se află sau nu arme nucleare. Reuniunea, la care au luat parte și cadre universitare, precum și circa 600 reprezentanți ai unor organizații de masă și profesionale, a avut ca temă accidentul in urma căruia în anul 1965 o bombă cu hidrogen a S.U.A. a căzut în apele teritoriale ale țării, în apropierea insulei Okinawa.
BEIJING 18 (Agerpres). — Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și-a încheiat joi vizita oficială în R.P. Chineză, relatează agențiile T.A.S.S. și China Nouă. ,

In vederea realizării unui acord național in Panama
Rezoluție adoptată Ia sesiunea extraordinară a O.S.A.

Majoritatea vest-germamlor se pronunța pentru 
lichidarea armelor atomice de pe teritoriul R.F.G.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — Participînd la lucrările unei sesiuni extraordinare de consultări, miniștrii de externe ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.) au adoptat prin consens o rezoluție cu privire la situația din Panama. Documentul prevede trimiterea in această țară a unei misiuni alcătuite din miniștrii de externe din trei state latino-americane, care — cu sprijinul secretarului general al O.S.A. — să promoveze formule vizînd realizarea unui acord național, respectindu-se voința deplină a poporului panamez. Un raport al

misiunii O.S.A. va trebui prezentat la 5 iunie a.c.Rezoluția cere tuturor statelor să colaboreze la îndeplinirea prevederilor menționate și să se abțină de la acțiuni care ar pune în pericol principiul neamestecului în treburile interne ale altor state.Ministrul de externe al Republicii Panama, Jorge Ritter, a declarat că guvernul țării sale salută rezoluția adoptată, adăugind că nu se poate cunoaște incă ce gen de soluție se va degaja la criza din țara sa — relatează agenția Prensa Latina.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — Partidul Social-Democrat din R.F.G. și majoritatea populației vest-ger- mane se pronunță în favoarea eliminării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și artileriei nucleare de pe teritoriul țării, a declarat vicepreședintele fracțiunii
P.S.D. în Bundestag, Horst Ehmke, într-o declarație făcută la Washington, citată de agenția A.D.N. El a adăugat că partidul său se pronunță în favoarea unor negocieri paralelă asupra forțelor convenționale și rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune.

Guvernul S.U.A. continuă să se opună eliminării 
rachetelor cu rază scurtă de acțiune

Datoriile externe - principal obstacol 
în calea dezvoltării

® Economiile țărilor airicane — tot mai vulnerabile • Co
misia economică a O.N.U. pentru Asia de Vest cere soluțio
narea echitabilă a problemei datoriilor ® Membrii Grupului 
Andin se pronunță in favoarea intensificării cooperării 

regionaleLUSAKA 18 (Agerpres). — Problema datoriei externe a țărilor africane ar putea deveni și mai gravă în cursul acestui an — relevă un raport al Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.), dat publicității la Lusaka și citat de a- genția China Nouă. Se relevă că, în 1988, datoria externă africană a ajuns la nivelul de circa 230 miliarde dolari, reprezentînd 81,1 la sută din totalul produsului intern brut al regiunii. Sporirea continuă a volumului datoriei și al ratei dobîn- zilor, care se manifestă acut, va face ca economiile țărilor africane să devină extrem de vulnerabile — subliniază documentul.BAGDAD 18 (Agerpres). — La Bagdad s-au deschis lucrările celei de-a 15-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Asia de Vest (E.C.W.A.). In cuvîntarea de deschidere. Taha Yassin Ramadhan, prim vioeprim-ministru al Irakului, a prezentat situația economică dificilă a țărilor în curs de dezvolta

re și a făcut apel la soluționarea echitabilă a problemei datoriei externe, la modificări pozitive în relațiile financiare și comerciale internaționale, la întărirea cooperării economice interarabe.Pe agenda sesiunii E.C.W.A. figurează probleme referitoare la situația social-economică a țărilor regiunii și aspecte ale cooperării dintre țările în curs de dezvoltare și organizațiile regionale.LIMA 18 (Agerpres). — La Lima se desfășoară lucrările unei reuniuni extraordinare a sindicatelor andine consacrate analizării situației din regiune — informează agenția T.A.S.S. Reprezentanți ai 16 centrale sindicale din Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela dezbat consecințele de ordin economic și social ale datoriei externe, relațiilor economice internaționale inechitabile și crizei ce afectează țările andine, rolul ce revine oamenilor muncii în depășirea dificultăților, precum și în procesul de adîncire a cooperării regionale.

BONN 18 (Agerpres). — Ministrul apărării al S.U.A., Richard Cheney, a reafirmat poziția guvernului său de a se opune începerii de negocieri asupra eliminării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. Potrivit agenției A.D.N., intr-un interviu acordat televiziunii
vest-germane, Richard Cheney a declarat că problema unor asemenea negocieri nu se pune deocamdată și a apreciat că numai după ce la tratativele de la Viena vor fi realizate acorduri privind reduceri substanțiale ale armelor convenționale se va putea negocia asupra dezarmării nucleare.

NU — modernizării rachetelor!

TIRG INTERNAȚIONAL. A avut loc deschiderea ediției de primăvară a Tîrgului internațional de la Budapesta. România participă cu o gamă largă de produse ale industriilor construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, cum sint : mașini-unelte, autocamioane, tractoare, autoturisme de oraș și de teren, mașini pentru industria textilă, tehnică de calcul, componente electronice, aparatură optică și medicală. Pavilionul român a fost vizitat de Gyoergy Fejti, secretar al C.C. al P.M.S.U., Tamas Beck, ministrul comerțului, Gabor Andras, președintele Camerei economice ungare, de alte persoane oficiale.PREȘEDINTELE REPUBLICII NIGER, generalul Aii Seibou, a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Suprem de Orientare Națională (C.S.O.N.), noul organ suprem de conducere a statului, creat la Niamey. C.S.O.N. înlocuiește Consiliul Militar Suprem și este compus din 67 de membri, atit militari, cit și civili. Aceștia au fost aleși de un colegiu de e- lectori, alcătuit din 750 de persoane. Se menționează că Consiliul Suprem de Orientare Națională este, totodată, organul de conducere al Partidului Mișcarea Națională a Societății pentru Dezvoltare, al cărui congres de constituire se desfășoară in prezent in capitala țării.ANIVERSARE. In Cuba a fost marcată, prin diverse acțiuni, împlinirea a 30 de ani de la reforma agrară, act care a transformat radical situația agriculturii țării — informează agenția Prensa Latina. Potrivit datelor Asociației naționa

le a micilor agricultori (ANAP), 92 la sută din terenurile cultivabile din Cuba sînt socializate, aparținând fermelor de stat și cooperativelor de pioducție.PRIMIRE LA TRIPOLI. Mo- ammer Al-Kadhafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, l-a primit pe Abdellatif Filali, ministrul marocan al afacerilor externe, care i-a transmis un mesaj din partea regelui Hassan al II-lea al Marocului. Mesajul se referă la relațiile intermaglirebiene și la alte probleme de interes pentru țările arabe.LUPTA ÎMPOTRIVA NEOFAS- CISMULUI ȘI IN FAVOAREA DEZARMĂRII ȘI PĂCII ÎN LUME se află în centrul sesiunii din acest an a „Comitetului internațional Ravensbrueck", care a început in localitatea iugoslavă Liubliana. Secretarul general al organizației, Edith Sparmann, a relevat că activitatea grupărilor de extremă dreaptă din țările vest-europene provoacă îngrijorare și indignare. In fostul lagăr nazist de la Ravensbrueck au fost Ințemate, în perioada celui de-al doilea război mondial, circa 132 000 de persoane din 22 de țări, dintre care peste 92 000 au fost ucise.SOLICITARE. Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a solicitat omologilor săi centro- americani ratificarea planului de demobilizare, repatriere sau strămutare in terțe țări a forțelor contrarevoluționare antisandiniste aflate pe teritoriul hondurian, în

conformitate cu hotărîrile ultimei întîlnlri regionale la nivel înalt din Salvador — transmite agenția T.A.S.S. Președintele nicaraguan, precizînd că termenul limită pentru elaborarea și aprobarea planului a expirat la 5 mai, a subliniat că punerea în aplicare a acestuia este crucială pentru instaurarea unei păci durabile în America Centrală.COOPERARE ÎN DOMENIUL NOILOR TEHNOLOGII. în capitala Danemarcei, Copenhaga, se desfășoară, între 18 și 23 mai, un simpozion în cadrul căruia oameni de știință din 12 state vor proceda la schimburi de opinii asupra modalităților prin care tehnologiile avansate pot sluji la îmbunătățirea calității vieții și să nu pună în pericol stabilitatea lumii. Reuniunea, care poartă numele savantului Niels Bohr, este menită să faciliteze dialogul asupra căilor de colaborare peste frontiere în domeniul tehnologiilor de vîrf, la care a făcut apel savantul atomist danez în anul 1950, la O.N.U.NOI MASURI RESTRICTIVE PENTRU IMIGRANȚI ÎN FRANȚA. Guvernul francez a aprobat proiectul de lege privind imigrația, care prevede o serie de măsuri restrictive în legătură cu intrarea și șederea muncitorilor imigranți în Franța. Proiectul, ratificat de președintele Franței, în septembrie 1986, conține prevederi care permit expulzarea oricînd a muncitorilor imigranți.ÎNTÎLNIRE. Vicepremierul șl ministrul de externe iordanian, Marwan Al-Qassem, â conferit cu secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, aflat la Amman. Au fost examinate ultimele evoluții pe plan arab și aspecte legate de activitatea Comitetului „celor șase" al Ligii Arabe, însărcinat cu acțiuni în direcția sprijinirii eforturilor vizînd soluționarea situației din Liban, informează agenția MEN A.

„CAPITALELE LUMII". La Cairo a avut loc o reuniune a Comitetului Executiv al Conferinței capitalelor lumii. Au fost examinate probleme privind dezvoltarea urbană și pregătirea cadrelor in domeniu. Participanții au hotărît ca al II-lea Congres general al organizației să se desfășoare la Dakar, cu începere de la 11 iunie 1990, sub deviza „Planificarea și administrarea marilor orașe", informează agenția MENA.AL VI-LEA CONGRES LA- TINO-AMERICAN ASUPRA E- NERGIEI SOLARE, la care iau parte experți din 11 țări, se desfășoară în orașul columbian Cartagena. Sînt dezbătute noi posibilități și domenii de utilizare a energiei solare, diverse proiecte realizate de statele participante, precum și aspecte ale cooperării tehnice in materie.MIJLOACELE DE INFORMARE ȘI COLABORAREA. In capitala Ghanei, Accra, s-au încheiat lucrările unui seminar internațional pe tema „Mijloacele de informare în masă și dezvoltarea", organizat sub egida, Organizației de Solidaritate a Popoarelor din Asia și Africa. In comunicatul dat publicității la Accra se subliniază necesitatea ca mijloacele de informare să joace un rol de primă importanță în acțiunile de întărire a păcii și colaborării internaționale.REUNIUNE ECOLOGICA. In capitala Kenyei, Nairobi, continuă lucrările celei de-a 15-a sesiuni a Consiliului de conducere al Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător (UNEP). Participanții au exprimat sprijinul față de propunerea privind convocarea cel mai tîrziu in 1992 a unei conferințe internaționale la nivel înalt consacrate mediului ambiant și dezvoltării, găsirii soluțiilor celor mai potrivite pentru întărirea cooperării dintre statele lumii, în vederea prevenirii unei catastrofe ecologice.

„COSMOS-2020". în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial „Cosmos-2020“, avind la bord aparatură științifică destinată continuării cercetării spațiului cosmic. Satelitul dispune, de asemenea, de un sistem radio pentru măsurarea exactă a parametrilor orbitei.REPRESIUNE POLIȚIENEASCA. In orașul sud-coreean Kwangju s-au înregistrat ciocniri violente între studenții care demonstrau împotriva acțiunilor represive ale autorităților și poliție, care a folosit bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene. Potrivit a- gențiilor de presă, ciocnirile s-au soldat cu peste 60 de răniți. Se relevă, de asemenea, că autoritățile sud-coreene au dislocat în oraș peste 130 000 de polițiști special utilați pentru dispersarea demonstranților.PROGRESE IMPORTANTE IN LUPTA ÎMPOTRIVA ANALFABETISMULUI au fost înregistrate în cadrul vastului program lansat în urmă cu 23 de ani. Potrivit datelor oficiale publicate la Lusaka, rata analfabetismului în Zambia a scăzut la 24,3 la sută din totalul populației țării, față de 67 la sută cit era în 1964, Ia obținerea independenței de stat. Programul lansat la scară națională în 1966 în vederea eradicării analfabetismului a avut in vedere, in special, populația sub 16 ani și aplicarea unor metode care să răspundă condițiilor concrete și necesităților interne.NUMĂRUL BOLNAVILOR DE SIDA (Sindromul imunodeficienței dobindite) înregistrat oficial in 15 țări vest-europene la 31 martie a.c. era de 21 230, în creștere cu 2 747 față de decembrie 1988. Rata de creștere a numărului bolnavilor atinși de SIDA a fost in perioada respectivă de 14,6 la sută. Cazurile de SIDA menționate au fost înregistrate in cele 12 țări membre ale Pieței comune, Elveția, Finlanda și Suedia.

Una din cele mai mari demonstrații pentru dezarmare și pace des
fășurate în această primăvară in țările vest-europene a avut loc in 
Belgia, la Bruxelles, cu participarea a peste 75 000 de oameni. In co
loanele manifestanților erau reprezentanți ai celor mai diferite grupări 
politice și profesionale ; au luat parte, de asemenea, liderii mai multor 
partide politice reprezentate în parlament. Participanții la această ac
țiune de protest față de planurile N.A.T.O. de modernizare a armelor 
nucleare, care reprezintă, în fapt, o continuare a cursei înarmărilor ato
mice, purtau pancarte pe care se putea citi : „Nu, noilor rachete I" ;

„Afară cu rachetele din țară și din Europa I" ; „Trăiască pacea I".

Politica economică și comercială a S.U.A. - 
criticată de principalii parteneri occidentaliGENEVA 18 (Agerpres). — Țările din cadrul Comunității Economice (vest-) Europene au criticat politica de comerț exterior dusă de Statele Unite. Ele au subliniat că legea din 1988 — în virtutea căreia guvernul american poate decreta măsuri punitive împotriva unui stat conside-

NICOSIA :NICOSIA 18 (Agerpres). — După cum informează agenția C.N.A., la Praga a avut loc o întîlnire între liderii sau reprezentanții celor cinci partide greco-cipriote și a trei partide turco-cipriote, în cadrul căreia s-a decis continuarea contactelor în luna iunie, la Nicosia.într-o declarație a guvernului cipriot se apreciază că aceste convorbiri reprezintă o contribuție substanțială la crearea unui climat de cooperare și încredere între partidele și organizațiile reprezentînd
GENEVA

rînd că acesta ar promova practici ilegale comerciale în raporturile cu Statele Unite — precum și adoptarea unor măsuri de comerț exterior unilaterale constituie o amenințare la adresa normativelor Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.).
Întîlnire intercipriotăcele două comunități de pe insulă, notează agenția menționată.NICOSIA 18 (Agerpres). — în conformitate cu planul elaborat de O.N.U., a avut loc o retragere parțială de trupe de la linia de demarcație ce divide capitala Ciprului. Potrivit unui comunicat al Forței O.N.U. în Cipru (UNFICYP), au fost părăsite cîte 12 posturi de observație de fiecare parte — transmit a- gențiile Efe și A.D.N.

Adunarea Mondială a SănătățiiGENEVA 18 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară lucrările celei de-a 42-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează probleme legate de realizarea unor programe în domeniul sănătății, precum și aspecte ale activității O.M.S. Participanții au adoptat, cu o mare majoritate de voturi, o rezoluție care condamnă Israelul pentru obstacolele pe care le ridică in domeniul asistenței sa

nitare în teritoriile arabe ocupate, relatează agențiile Efe și KUNA. Documentul denunță tratamentul inuman la care este supusă populația arabă din aceste teritorii șl solicită Organizația Mondială a Sănătății să își asume răspunderea pentru a garanta populației din teritoriile ocupate un nivel acceptabil de asistență sanitară, relevă agențiile citate.
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