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Sub președinția tovarășului Nicolae CeaușescuȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 19 mai, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In prima parte a ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat RAPORTUL CU 
PRIVIRE LA RECALCULAREA PREȚURILOR DE 
PRODUCȚIE IN INDUSTRIE. S-a subliniat că mă
surile adoptate in scopul rentabilizării intregii 
activități economice au dus Ia incadrarea marii 
majorități a produselor, din toate sectoarele de 
activitate, în limitele prevăzute pentru costurile 
de producție — la unele realizindu-se chiar ren
tabilități mai mari decit cele prevăzute —, ceea 
ce demonstrează justețea și eficiența acestor mă
suri. Totodată, s-a relevat că a mai rămas un 
număr de 24 de produse și de activități in do
meniul serviciilor la care continuă să se înre
gistreze pierderi.

Pornind de la această situație, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut guvernului, ministerelor ca, pină la 25 
mai, să prezinte soluții pentru îmbunătățirea în 
continuare a rentabilității tuturor produselor și 
activităților, astfel incit pină la sfirșitul semestru
lui I al acestui an să nu mai existe nici un pro
dus și nici o întreprindere care să lucreze cu 
pierderi. O atenție deosebită trebuie acordată, 
in acest scop, reducerii cheltuielilor și, in primul 
rind, a consumurilor materiale și de energie, 
creșterii productivității muncii, respectării stricte 
a normelor de personal. Nu se poate admite — 
a subliniat secretarul general al partidului - nici 
un fel de creștere a prețurilor. Problema care se 
pune este să se realizeze o reducere continuă 
a costurilor de producție, aceasta constituind ca
lea hotăritoare pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, pentru asigurarea stabilității eco
nomice, sporirii rentabilității și eficienței, creșterii 
venitului național și a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a analizat, de ase
menea, RAPORTUL CU PRIVIRE LA PREȚURILE 
EXTERNE Șl CURSURILE DE REVENIRE PE ANUL 
1989.

Examinindu-se raportul supus dezbaterii, s-a 
indicat să se acționeze cu toată fermitatea pen- 
tru respectarea normelor legale în acest dome
niu, pentru îmbunătățirea și incadrarea in 
cursurile de revenire prevăzute în plan. In acest 
scop, s-a subliniat necesitatea de a se asigura 
realizarea în bune condiții a activității de comerț 
exterior - îndeosebi a exportului - și sporirea 
eficienței sale economice. S-a cerut ministerelor 
ca, pină la 25 mai, să prezinte un program de 
măsuri care să ducă la -îmbunătățirea, incă din 
acest an, a situației in acest domeniu, prin va
lorificarea superioară a produselor la export, creș
terea calității și a competitivității mărfurilor ro
mânești pe piața externă.

in continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut RAPORTUL PRIVIND UTILIZAREA MA
ȘINILOR, UTILAJELOR SI INSTALAȚIILOR DIN IN- 
DUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI, IN 
TRIMESTRUL I, 1989.

Din datele prezentate rezultă că, in primul tri
mestru, s-au înregistrat in unele sectoare indici 
de utilizare superiori celor realizați in aceeași 
perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, au 
continuat să se manifeste o serie de neajunsuri, 
care au făcut ca in unele întreprinderi, centrale 
și ministere rezultatele să nu se situeze la ni
velul planului.

Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, 
organelor economice centrale, tuturor unităților 
industriale să ia, in continuare, măsuri hotărite 
pentru a asigura folosirea cu maximum de ran
dament a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din 
dotare, efectuarea, la timp și de calitate, a repa
rațiilor capitale, a reviziilor generale și moderni
zarea fondurilor fixe, in vederea desfășurării co
respunzătoare a intregii activități de producție.

Pornind de la faptul că există un important 
număr de mașini și utilaje nepuse în producție, 
Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului ca, 
în termen de o lună, să prezinte un program de 
măsuri concrete privind lichidarea stocurilor de 
utilaje și mașini nefolosite, prin utilizarea aces
tora in unitățile respective sau în alte întreprin
deri, in funcție de cerințele producției.

Comitetul Politic Executiv a analizat PROGRA
MUL DE MĂSURI PENTRU ASIGURAREA DES
FĂȘURĂRII IN BUNE CONDIȚII A CAMPANIEI 
AGRICOLE DE VARĂ.

Aprobind măsurile propuse, Comitetul Politic 
Executiv a indicat organelor și organizațiilor de 
partid, organelor agricole centrale și locale, 
consiliilor populare, tuturor unităților agricole ca, 
printr-o organizare exemplară a lucrărilor, prin 
întărirea ordinii și disciplinei, să asigure efec
tuarea, intr-un timp scurt și fără pierderi, a cam
paniei de recoltare a cerealelor păioase și o ce
lorlalte culturi de vară. S-a stabilit ca recoltarea 
orzului și orzoaicei să se facă in 3-4 zile, o
griului in 7-8 zile, iar a inului pentru ulei in
4 zile. O dată cu executarea lucrărilor de recol
tat, se va acționa pentru eliberarea terenului de

paie, pentru pregătirea patului germinativ și in- 
sâmințarea culturilor duble și succesive pe în
treaga suprafață prevăzută.

Comitetul Politic Executiv a arătat că efectuarea 
la timp și de bună calitate a lucrărilor de sezon 
impune mobilizarea largă a tuturor cooperatori
lor, mecanizatorilor, a tuturor locuitorilor de la 
sate la stringerea, fără pierderi, transportarea și 
depozitarea in bune condiții a intregii recolte. 
Concomitent cu recoltarea culturilor de vară tre
buie să se asigure insămințarea culturilor duble, 
executarea lucrărilor de întreținere la plantele 
prâșitoare și la legume, a udărilor, stringerea fu
rajelor, transportul și administrarea îngrășămin
telor organice și chimice, a amendamentelor, sca- 
rificarea și realizarea arăturilor adinei de vară.

Comitetul Politic Executiv a subliniat obligațiile 
și răspunderile deosebite ce revin, potrivit legii, 
tuturor organelor agricole centrale și locale, uni
tăților de stat și cooperatiste, consiliilor populare, 
in organizarea și buna desfășurare a activității 
de stringere și depozitare corespunzătoare a in
tregii recolte.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de ase
menea, RAPORTUL PRIVIND BALANȚA FONDU
LUI FUNCIAR LA 31 DECEMBRIE 1988, COMPA
RATIV CU ANUL 1987, Șl MASURILE CE TREBUIE 
LUATE PENTRU REALIZAREA SUPRAFEȚELOR 
AGRICOLE Șl ARABILE PREVĂZUTE ÎN PLANUL 
NAȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO- 
SOCIALÂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
PE ANUL 1989.

S-a constatat că, datorită măsurilor luate, su
prafața agricolă a continuat să crească prin ame
najarea și aducerea în circuitul productiv a unor 
terenuri care nu au mai fost folosite în producția 
agricolă. Cu toate acestea, au continuat să existe 
cazuri de încălcare a prevederilor legale privind 
folosirea fondului funciar, prin scoaterea nejusti
ficată a unor terenuri din circuitul agricol.

Avind in vedere această situație, precum și im
portantele creșteri ale suprafețelor agricole și 
arabile prevăzute pentru acest an, Comitetul Po
litic Executiv a cerut Ministerului Agriculturii, ce
lorlalte organe agricole, consiliilor populare să 
acționeze cu întreaga răspundere pentru a nu se 
mai admite scoaterea nici unei suprafețe de teren 
din circuitul agricol și respectarea cu strictețe a 
prevederilor legii privind folosirea cit mai judi
cioasă, cu eficiență economică maximă, a fondu
lui funciar.

Comitetul Politic Executiv a examinat apoi RA
PORTUL REFERITOR LA UNELE ABATERI SAViR- 
SITE ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT SI COOPE
RATISTE CARE AU PROVOCAT PAGUBE ÎN SEC
TORUL ZOOTEHNIC.

in raport se arată că, în prima decadă a lunii 
mai, in unele unități agricole din județele Brașov, 
Sălaj, Giurgiu, Satu Mare, Dolj, Bihor, Cluj, Te
leorman, Harghita și Caraș-Severin, datorită unor 
neglijențe grave manifestate de specialiști și ca
dre de conducere privind respectarea riguroasâ a 
normelor și prevederilor referitoare la buna între
ținere și furajare a animalelor, au fost provocate 
prejudicii avutului obștesc, înregistrindu-se unele 
pierderi de efective, prin sacrificarea de necesi
tate a acestora. Aceste acte grave de neglijență 
și lipsă de răspundere au fost puse in discuția 
adunărilor generale ale oamenilor muncii și co
operatorilor din unitățile respective, care au cri
ticat cu severitate abaterile săvîrșite și au cerut 
sancționarea, conform legii, a celor ce se fac 
vinovați de pierderea unui număr important de 
animale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat justețea 
acestor măsuri și â cerut ca, pe baza atribu
țiilor ce revin organismelor democrației noastre 
muncitorești-revojuționare, orice asemenea acte 
de neglijență și lipsă de răspundere, care dău
nează avutului obștesc - atit din agricultură, 
cit și din industrie și din alte domenii de activi
tate — să fie larg dezbătute in consiliile oame
nilor muncii, în adunările generale ale proprie
tarilor, producătorilor și beneficiarilor, iar măsu
rile de tragere la răspundere a celor ce se fac 
vinovați să fie aduse la cunoștința opiniei pu
blice prin publicarea lor in presă și la radiotele- 
viziune. S-a cerut să se acționeze cu toatâ fer
mitatea pentru ca, in fiecare unitate, la fiecare 
loc de muncă, să se introducă un inalt spirit de 
ordine și disciplină, de răspundere față de bunul 
mers al producției, față de păstrarea și buna 
gospodărire a avutului obștesc, pentru dezvol
tarea și întărirea proprietății socialiste, baza 
creșterii bunăstării materiale și spirituale a între
gului popor.

In cadrul ședinței a fost prezentată o INFOR
MARE ÎN LEGĂTURĂ CU VIZITA PRIETENEASCĂ 
DE LUCRU EFECTUATĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, SECRETAR GENERAL 'AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, ÎN 
REPUBLICA SOCIALISTA CEHOSLOVACA, LA 
INVITAȚIA COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită

apreciere rezultatelor rodnice ale vizitei, ale con
vorbirilor purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Milos Jakes, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, și tovarășul Gustav Husak, pre
ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace, noul 
dialog la nivel inalt deschizînd perspectiva dez
voltării și mai intense a relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, in interesul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului, progresului și păcii in 
lume.

A fost subliniată însemnătatea concluziilor co
mune la care s-a ajuns, in cursul convorbirilor, 
cu privire la întărirea și mai puternică a conlu
crării româno-cehoslovace pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere 
de activitate. în acest sens, s-a relevat impor
tanța măsurilor stabilite pentru extinderea coope
rării și specializării in producție in diferite do
menii, sporirea mai accentuată a schimburilor 
de mărfuri, corespunzător prevederilor Programu
lui de lungă durată privind dezvoltarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice pină in anul 
2000, precum și potențialului economic in con
tinuă creștere al României și Cehoslovaciei.

S-a reliefat cu satisfacție câ, in timpul dialo
gului la nivel inalt, a fost exprimată voința co
mună de a intensifica conlucrarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, care are un rol determinant in dezvol
tarea generală a prieteniei și colaborării dintre 
cele două țâri și popoare.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat semni
ficația deosebită a schimburilor de păreri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu to
varășul Milos Jakes și tovarășul Gustav Husak 
și a concluziilor comune la care s-a ajuns într-o 
serie de probleme principiale privind construirea 
socialismului, rolul partidelor comuniste și al sta- x 
telor socialiste in procesul edificării noii orinduiri, 
necesitatea intăririi continue a proprietății socia
liste, a promovării ferme a principiilor socialis
mului științific in întreaga operâ de transformare 
revoluționară a societății.

S-a apreciat faptul câ, in cadrul convorbirilor, 
a tost reafirmată hotarirea Parțidviui Comunist 
Român și Partidului Comunist din Cehoslovacia, a 
Republicii Socialiste România și Republicii Socia
liste Cehoslovace de a acționa, împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu toate forțele progresiste, 
democratice, realiste de pretutindeni pentru în
tărirea securității, încrederii și cooperării in Eu
ropa, asigurarea păcii și realizarea dezarmării, 
pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drep
te, in care toate națiunile să-și poată concentra 
eforturile creatoare in direcția dezvoltării libere, 
independente, pe calea progresului economic și 
social.

Aprobind rezultatele vizitei, Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernului, ministerelor, celorlalte 
organe centrale să ia măsurile ce se impun în 
vederea transpunerii neabătute în viață a înțele
gerilor convenite la nivel înalt, ce conferă dimen
siuni tot mai largi și un conținut tot mai bogat 
relațiilor româno-cehoslovace, pe toate planurile.

în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv, 
referindu-se la unele probleme ale vieții interna
ționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat re
centa înțelegere dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Chineză privind normalizarea 
relațiilor pe linie de partid și de stat, subliniind 
că aceasta corespunde politicii dintotdeauna a 
partidului nostru, care s-a pronunțat pentru de
pășirea divergențelor, pentru o colaborare pe 
principii de egalitate intre toate țările socialiste, 
între partidele comuniste și muncitorești, ca o 
cerință esențială a creșterii forței socialismului, 
a intăririi colaborării și păcii în întreaga lume.

De asemenea, avind în vedere că, la sfîrșitul 
acestei luni, N.A.T.O. și-a propus să discute pro
blema modernizării armelor tactice și a rachetelor 
nucleare cu rază scurtă de acțiune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția României, 
care se pronunță ferm împotriva modernizării 
acestor arme. Este necesar ca N.A.T.O. să renunțe 
la orice hotăriri și măsuri privind modernizarea 
și dezvoltarea armelor nucleare cu razâ scurtă 
de acțiune și tactice. în general, este necesar să 
se acționeze cu fermitate pentru începerea tra
tativelor in scopul eliminării definitive a acestor 
arme și pentru realizarea unui acord de reducere 
cu circa 50 la sută a armelor nucleare strategice, 
pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară, 
pentru eliminarea completă, pînă în anul 2000, 
a tuturor armelor nucleare, aceasta fiind singura 
cale pentru supraviețuirea omenirii, pentru exis
tența vieții pe planeta noastră.

România este hotărîtâ să conlucreze activ cu 
țările socialiste, cu toate popoarele și forțele iubi
toare de pace, pentru a aduce întreaga sa con
tribuție la cauza dezarmării — problema funda
mentală a prezentului și viitorului intregii omeniri.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

Coordonate urbane la Bolintin-Vale

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE
LA PLENARA C.C. AL P.C.R.CALITATEA MODERNIZĂRII - hotăritoarepentru creșterea eficienței economiceAu pătruns tot mai frecvent în practica industrială noțiuni ca „nivel tehnologic", „pachet de tehnologii", „balanță de forțe tehnologică", „avans tehnologic". Simple artificii lingvistice ? Nicidecum. De ele este legată convingerea, susținută de realitate, că prin imensa sa influență asupra promovării exporturilor competiția tehnologică a căpătat dimensiuni majore. Pină nu de mult, principalul atu al competitivității era atribuit aproape în exclusivitate prețului produselor. Astăzi, balanța preferințelor generale se înclină net spre factorul tehnologic, cel care-și lasă adine amprenta asupra condițiilor în care se desfășoară procesele de producție. Interesul este absolut firesc. în definitiv, tehnologia incorporează toate elementele componente ale producției : și munca oamenilor, și obiectele muncii, și mijloacele de muncă, și energia, și informația, toate aflate într-o strînsă unitate structurală, necesară tocmai desfășurării activității economice la parametrii prevăzuți.Integrindu-le, tehnologia are și capacitatea de a contribui la continua lor ameliorare. Ea este cea care decide, de fapt, nivelul productivității muncii, consumurile materiale și energetice, costurile de producție, ritmul de fabricație și tot ea îl asigură pe cel tehnic și calitativ al produselor, ca obiectiv strategic- cheie în competiția comercială. De altfel, diversificarea fără precedent a produselor pe piața mondială, creșterea continuă a performanțelor acestora sint condiționate de dezvoltarea tehnologică, de permanenta apariție a unor noi tehnologii și de perfecționarea sistematică a celor existente. Dacă tehnologiile n-ar fi evoluat, ci, dimpotrivă, dacă ar fi rămas la nivelul acestui început de secol, pentru a se realiza volumul si structura producției actuale, ar fi fost necesar un consum de muncă, de energie, de materii prime și de investiții de cîteva zeci de ori mai

lucrările de întreținere a culturilor
-EFECTUATE EXEMPLAR!Culturile insămințate in primăvară, așa cum arată la această dată, oferă garanția obținerii de recolte mari. Ploile din ultima perioadă, însoțite de creșterea temperaturii, asigură dezvoltarea rapidă a porumbului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, soiei, legumelor și cartofilor. Dar, nivelul recoltei la aceste culturi, fapt demonstrat de experiența multor unități agricole, depinde, in mod hotărîtor, de efectuarea la termenele prevăzute și de cea mai bună calitate a lucrărilor de întreținere. Se poate afirma deci că bătălia pentru recoltă înseamnă acum bătălia pentru asigurarea celor mai bune condiții de dezvoltare a culturilor, oeea ce presupune executarea numărului stabilit de prașile mecanice și manuale, precum și aplicarea udărilor acolo unde ploile n-au refăcut rezerva de umiditate din sol.Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că prima prașilă este avansată, iar la sfecla de zahăr lucrarea a fost efectuată, practic, pe întreaga suprafață cultivată. Principalele forțe sint concentrate acum la executarea celei de-a doua prașile. Pină în seara zilei de 18 mai, prașila a Il-a la sfecla de zahăr s-a făcut mecanic pe 63 la sută din suprafața cultivată, iar manual — 74 la sută. La floarea-soarelui lucrarea s-a execu

SIBIU

Rezultate deosebite în realizarea 
planuluiColectivele de oameni ai muncii din industria județului Sibiu își concentrează eforturile pentru pregătirea judicioasă a producției, a- provizionarea ritmică cu materii prime și materiale, introducerea unor noi tehnologii de înaltă productivitate, transpunerea in practică a programelor de organizare și modernizare. Drept urmare, în perioada care a trecut din acest an a fost realizată o producție-marfă suplimentară de peste 600 milioane lei, concretizată in însemnate cantități de mijloace de automatizare electronică, utilaje tehnologice pentru metalurgie, utilaje pentru materiale de construcții, utilaje pentru construcții și lucrări de

Tradiție și împliniri„Viitor de aur țara noastră are / Și prevăd prin secoli a ei înălțare". Crezul exprimat de poetul Dimitrie Bolintineanu s-a adeverit intr-un alt secol, în anii construcției socialiste, și cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, perioadă in care așezările patriei au cunoscut și cunosc profunde transformări economico-sociale, ca rezultat al înfăptuirii consecvente a programelor de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor și localităților României, inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Am invocat, la începutul acestor rînduri, cele două versuri ale poetului Bolintineanu ca pe o firească anticipare a prefacerilor cunoscute de localitatea de la care și-a luat numele. Bolintinul din Vale, cum i se spunea in trecut, este una dintre cele mai vechi localități, figurmd printre cele 63 de așezări din Țara Românească atestate documentar între anii 1426—1450. Cum arăta localitatea Bolintin-Vale după o jumătate de mileniu de existență ? „Satul, cu înfățișare de tirg, producea pînă ieri o impresie dezolantă, scrie George Călinescu in «Istoria literaturii române de Ia origini pînă în prezent». Casele mai vechi sînt joase, acoperite cu dra- 

mare. Iar nivelul calității produselor obținute pe seama acestui efort ar fi fost, inerent, cu mult inferior.„Monopolul" exercitat de tehnologie in producția contemporană mai are insă și alte explicații. Este vorba, în primul rind, de situația de ansamblu în care se găsește economia mondială, tributară unor procedee de lucru pe cit de vorace, pe atit de devastatoare sub aspect ecologic. Deteriorarea accelerată și, uneori, ireversibilă a factorilor naturali de mediu a încetat de mult să mai facă doar obiectul preocupărilor și semnalelor de alarmă ale unui grup restrins de oameni de știință. Amenințarea ecologică s-a încrustat profund în conștiința lumii contemporane. Mai este vorba, în al doilea rînd, și de influența exercitată de însăși piața internațională. A devenit un fapt obișnuit ca un cumpărător să nu mai solicite și să nu mai achiziționeze doar un anumit produs. El urmărește, in egală măsură, să obțină și o soluție la o anumită problemă tehnică, precum și un potențial răspuns la o problemă viitoare. In concluzie, tehnologiile moderne au un succes incontestabil, iar perfecționarea conținutului lor, chiar revolutionarea lor sint o dominantă a dezvoltării intensive a oricărei economii moderne.Nu există alternativă în fața presiunii exercitate de necesitatea dezvoltării și diversificării tehnologice. Aceasta este o lege a modernizării. Atit țările avansate din punct de vedere economic, cit și cele în curs de dezvoltare caută să se conformeze acestui curs. Desigur, fiecare în funcție de posibilitățile sale, de prioritățile avute în vedere, de caracteristicile raporturilor dintre cercetarea științifică și producție și, nu in ultimul rînd, de opțiunile privind integrarea complexelor economice naționale în circuitul mondial economic. în acest context au o semnificație principială și practică cu atit mai remarcabilă a- 

tat în proporție de 67 la sută mecanic și 55 la sută manual. Prașila a II-a mecanică la porumb s-a realizat pe 14 la sută din suprafețe, iar cea manuală — pe 8 la sută, în unele unități agricole din județul Buzău a început a IlI-a prașilă la floarea-soarelui și sfecla de zahăr.Realizările obținute în numeroasa urțități agricole la întreținerea culturilor sînt rezultatul ă- plicării măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind mărirea fondului de cereale destinat retribuirii în natură a cooperatorilor. Această măsură a determinat o participare amplă la muncă și o mai mare răspundere din partea cooperatorilor care au angajat culturile în acord global pentru calitatea lucrărilor. Acum, întreținerea culturilor trebuie intensificată și mai mult. De aceea, organizațiile de partid de la sate au datoria să desfășoare o amplă muncă politică și organizatorică, menită să asigure o puternică mobilizare și o participare efectivă la muncă a tuturor cooperatorilor, a celorlalte forțe de muncă de la sate.Evidențiind rezultatele obținute în majoritatea unităților agricole în ce privește executarea lucrărilor de întreținere trebuie subli- 

drumuri, mașini specifice agriculturii, autobasculante, geam tras, prefabricate din beton armat, cherestea, țesături din lină și tip lină, confecții textile, tricotaje, articole de marochinărie, sticlărie de menaj și altele. Cu cele mai bune rezultate se înscriu întreprinderile „Independența", „Steaua Roșie", „Drapelul Roșu", „Libertatea", „Dumbrava", întreprinderea de Mecanizare a Agriculturii, „Record" din Sibiu, „Automecanica", întreprinderea de geamuri, „8 Mal", „Vitrometan" din Mediaș, întreprinderea Mecanică Mîrșa, „Sticla" din Avrig, „Textila" Cisnădie. (Ion 
Onuc Nemeș).

nițe ori stuf, cu pridvoare pe stilp de lemn in chip de furci, unele pe ulicioare sinuoase. Țărîna argiloasă se preface in smirc pe ploaie și intr-o crustă albă pe uscăciune... Cio- rogirla și Sabaru curg paralel la intrarea în sat, iar mai încolo pe lingă zăvoaie inexpresive — Argeșul, lat
Din biografia noilor 

orașe ale țării

dar fără solemnitate, o simplă inundație. Geologia nu poate exalta aici un poet, satul pare un noroi uscat. Nici un monument al artei și al naturii nu cutremură sufletul".Au trebuit să treacă zeci de ani ca această comună, marcată în trecut de înapoiere, să-și cîștige o nouă identitate ; în ultimele două decenii și jumătate ea a cunoscut prefaceri și ritmuri de dezvoltare cu adevărat impresionante. Și, drept urmare, comuna Bolintin-Vale a dobindit, in temeiul prevederilor recentei legi adoptate de Marea Adunare Națională, stătutul'de oraș agroindustrial. 

precierile făcute de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. potrivit cărora in toate ramurile de activitate trebuie să se acorde o atenție deosebită înfăptuirii neabătute a programelor de organizare și modernizare a producției, a întregii activități pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, prin modernizare trebuie să se înțeleagă realizarea de noi tehnologii, cu consumuri mai reduse și care să asigure produse de o calitate superioară, de noi utilaje cu performanțe mai bune, care să situeze economia românească — industria, agricultura, toate sectoarele — la nivelul cel mai inalt de dezvoltare.Așadar, caracteristic pentru economia românească este orientarea spre dezvoltarea preponderent tehnologică. Bunăoară, în cincinalul pe care-1 parcurgem, obiectivele din acest domeniu au aiuns să depășească pe cele legate strict de crearea de noi produse, dar în cadrul tehnologiilor tradiționale. Urmărind acțiunea de modernizare în dinamica ei, putem desprinde aproape zilnic informații sugestive despre realizări si performanțe. despre eforturile materiale, financiare și de inteligentă consacrate creării unei „balanțe tehnologice" active, a unui „pachet de tehnologii", lesne adaptabil exigențelor în permanentă schimbare ale pieței externe. Pe scurt, procesul de re- modelare a structurilor economiei naționale mobilizează eforturi din ce in ce mai mari, antrenează specialiști din domeniile cercetării, proiectării. învățămintului superior și producției, dar și colective din ce în ce mai mari de oameni ai muncii.Subliniind acest curs hotărit spre înnoire, nu se poate totuși trece cu vederea asupra minusurilor manifestate în cadrul acțiunii de moderni-
(Continuare în pag. a V-a)

niat faptul că există încă diferende apreciabile între ferme, unități și chiar județe situate in aceeași zonă, în ce privește proporția în care au fost făcute prașilele mecanice și manuale. De asemenea, se constată abateri de la normele de calitate constînd în ne- respectarea tehnologiei stabilite și chiar neglijențe care au determinat tăierea plantelor cu urmări negative asupra densității la hectar. Iată de ce. cadrele de conducere din unitățile agricole, urmărind intensificarea prașilelor au datoria să asigure efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate. în a- ceastă direcție sarcini de mare răspundere revin specialiștilor din agricultură, ei avînd datoria de mare răspundere de a veghea permanent la modul cum se execută lucrările în cîmp.în această perioadă, cînd lucrările de întreținere a culturilor se aglomerează foarte mult, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și organele de specialitate au datoria să sprijine conducerile unităților agricole în organizarea muncii, în mobilizarea forțelor tehnice și umane, să exercite un control permanent pentru ca lucrările de întreținere să fie efectuate la un nivel calitativ ridicat — condiție de cea mai mare însemnătate de care depinde obținerea de recolte mari.
MUREȘ : Succese 

ale energeticienilorColectivele de energeticieni de pe cele trei platforme ale întreprinderii „Electrocentrale" Mureș— Iernut, Fintînele și Tîrnăveni au depus eforturi stăruitoare în acest an, ca și in perioada care a trecut din acest cincinal, pentru a produce și pulsa in magistralele energetice ale țării cantități sporite de energie electrică. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, ei au pulsat în sistemul energetic național, in plus față de sarcinile de plan, 115 milioane kWh energie electrică. De remarcat că acest spor de producție, realizat in principal pe seama menținerii în funcțiune neîntreruptă a fiecărui agregat și exploatării utilajelor la înalți parametri tehnico-funcțio- nali, a fost obținut in condițiile încadrării stricte în normele de consumuri planificate și diminuării consumului propriu de energie electrică. (Gheorghe Giurgiu).

PROFUNDE TRANSFORMĂRI ÎN
NOITOARE. Localitatea Bolintin- Vale, situată în nordul județului Giurgiu, la o distanță de 25 kilometri de București, are o populație de circa 13 400 locuitori. Cooperativa a- gricolă de producție obține, în condiții nu prea avantajoase de sol, recolte bune la majoritatea culturilor. O dezvoltare susținută a cunoscut și sectorul zootehnic, unde de curind s-a construit o fermă pentru 700 vaci cu lapte. Fără a reprezenta niște recorduri, realizările de pînă acum se constituie ca puncte de referință pentru viitoare rezultate ce se vor tot mai substanțiale. Complexul de Producție, Valorificare și Industrializare a Legumelor și Fructelor (C.P.V.I.L.F.) Bolintin-Vale, o altă unitate de prestigiu, are ferme proprii pe 123 hectare și coordonează activitatea din legumicultura și pomicultură din nordul județului Giurgiu.în anii din urmă, industria s-a dezvoltat considerabil și la Bolintin- Vale. Printre lanurile de cereale au apărut sondele de țiței. Adevărat stat major al petrolului din Cimpia Română, Trustul de Foraj și Exploatară a Zăcămintelor de Țiței și Gaze, cu
(Continuare în pag. a Ii-a)
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Organizația de partid a municipiului Pitești cuprinde în prezent a- proape 45 400 membri și primește in medie anual în rîndurile sale 1200 de noi comuniști. De ce am făcut aceste precizări 7 Pe de o parte, pentru a releva forța în continuă creștere, numerică și calitativă, a organizațiilor de bază din municipiul nostru. Pe de alta, pentru a sublinia importanța pe care acestea sint datoare s-o acorde formării și educării, în spirit revoluționar, a celor nou primiți in rindurile partidului.In concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, primirea in rîndurile partidului reprezintă o primă și importantă etapă în pregătirea comunistului pentru această opțiune fundamentală a vieții sale, care trebuie continuată permanent' atit in forme organizate, cit și prin efortul personal, in funcție de complexitatea sarcinilor pe care organizațiile de partid le au de îndeplinit.între formele organizate, care se aii în vedere in acest scop, se Înscriu și programele anuale pe care le adoptă organizațiile de bază pentru educarea noilor membri de partid. Asemenea programe s-au stabilit încă de la Începutul anului în toate cele 720 organizații de bază din municipiu. Ele au fost elaborate pe baza hotăririlor și instrucțiunilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ale cerințelor și orientărilor reieșite din cuvintările secretarului general al partidului, care reprezintă, prin ele însele, adevărate programe de acțiune și educație revoluționară pentru toți comuniștii, pentru întregul partid.
Spre ce obiective, spre ce acțiuni 

practice, cu efect concret, sint în
dreptate programele de educare a 
noilor membri de partid ?In primul rind spre stimularea 
preocupării de a-și însuși profund 
normele statutare, de a studia si cu
noaște temeinic documentele și hotă- 
ririle partidului. Ca și in alti ani, am luat măsura ca toți membrii de partid noi să fie integrați in forme ale învățămintului politico-ideologic adecvate acestei cerințe fundamentale. Pe lingă atenția acordată selecționării propagandiștilor, pregătirii acestora, spre a dezvolta in cadrul formelor de invățămint un dialog antrenant, care să determine exprimarea de opinii și idei argumentate. am stabilit ca pe parcursul anului de invățămint să promovăm, in cazul cursanților proveni ți din rindul noilor membri de partid, și 
1—2 chestionare-sondaj. Evident, nu cu scopul de a verifica capacitatea

Tradifie și împliniri
(Urmare din pag. I)sediul în localitate, coordonează activitatea unităților de specialitate din județele Giurgiu, Dîmbovița, Brăila și Teleorman. Zona industrială, cum le place bolintinenilor să o numească, se află în partea dinspre intrarea in București. Aici sint amplasate atelierele de confecții metalice și din lemn aparținind Cooperativei meșteșugărești „Unirea” și Cooperativei de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor din localitate ; o bază a Întreprinderii Județene de Transporturi Locale ; sediul întreprinderii Antrepriză Construe- ții-Montaj (I.A.C.M.) nr. 4 : Stațiunea de Mecanizare a Agriculturii ; Secția de Drumuri și Poduri. Pentru a întregi această imagine, merită relevat faptul că valoarea producției obținute de mica industrie din localitate se ridică la 226 milioane lei anual.

BUCURII DE ORĂȘEAN. PREO
CUPĂRI DE AGRICULTOR. Faimoa- 
ta vocație de constructori a bolintinenilor e desigur veche, mult mai veche decît frumoasele case și edificii pe care le construiesc astăzi. Aproape 500 de familii locuiesc in spațioasele apartamente din cele 13 blocuri sau elegantele vile cu unul sau două etaje. Au fost construite un complex comercial, cinematograful, poșta și sediul local al I.R.E. S-a conturat într-o primă etapă centrul vechi, care pune in valoare atit ctitoriile istorice, cit și mai noile sau mai vechile construcții.— Noi vrem ca centrul orașului agroindustrial Bolintin-Vale — ne spune tovarășul Gheorghe Petre, primarul localității — să se contureze mai rapid și mai frumos, cu locuințe mai bine construite și cu o arhitectură cit mai apropiată de sufletul omului ; de asemenea, dorim să modernizăm localitatea in
tr-o perspectivă demnă de orizontul de astăzi al noilor orășeni, care nu-și uită insă numele de agri
cultori — pe care-1 prețuiesc prin muncă, consolidind neîncetat puterea economică a unităților agricole și agroindustriale. Numai în acest an se vor muta în apartamentele altor 13 blocuri, aflate deocamdată in construcție, încă 166 de familii. în același timp, se va inălța un nou complex comercial, se vor realiza importante lucrări de canalizare și instalații pentru alimentarea cu apă, e- nergie electrică și rețele de termofi- 
care.Noi edificii s-au tot adăugat la zestrea edilitară a ceea ce devenise o mare comună, cu peste 3 280 de gospodării, și care s-a pregătit sîr- guincios să devină oraș. Calfele Meșterului Manole se intorc acasă, în orașul pe care continuă să-1 edifice cu propriile forțe.— Bolintinenii, dacă au făcut la alții construcții trainice, apoi la ei acasă le vor face și mai frumoase — ne spune tovarășul Ion Petre, secretar adjunct pentru probleme de propagandă al comitetului orășenesc de partid. îmi aduc aminte că, lunar, venea un autocar de la Cluj, care-l lua și-i aducea inapoi pe meșterii noștri ce lucrau pe acele meleaguri. Alții, și nu puțini la număr, sint prin țări străine, cu antreprizele românești de construcții. Veți vedea in scurtă vreme ce înseamnă afirmarea talentului bolintinean pentru interesul obștii, pentru așezarea natală.Plouă. O ploaie cu stropi bogațl umezește asfaltul străzilor noului oraș. Zorii cuprind cu razele luminoase noile case ale civilizației moderne. La unul dintre balcoane, o femeie privește din fugă spre cer. Este Ioana Iordache, președinta cooperativei agricole de producție. Oare la ce se gindește 7 Ploaie bună la inima pămintului, pentru recolte mănoase. Bucurii de orășean, preo
cupări de agricultor.

COPIII SINT VIITORUL NOS
TRU. „Gabriel Ceaușu a avut șansa 
să fie primul copil născut în noul 

de memorare a cursanților, ci de a extrage concluzii utile și operative atit pentru perfecționarea activității propagandiștilor, cit și pentru cunoașterea gradului în care sint asimilate documentele de partid de către noii membri de partid. Asemenea chestionare-sondaj ne-am propus să inițiem în primul rind in organizațiile de partid de la întreprinderea de Stofe „Argeșeana". Combinatul de Prelucrare a Lemnului, Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc întrucit, pe lingă faptul că organizațiile de bază de aici primesc anual un număr important de membri de partid, superior mediei de primire pe municipiu, acestea se confruntă și cu probleme mai complexe în do>Educarea noilor membri de partid permanent în atenție
meniul îndeplinirii sarcinilor de plan, al înfăptuirii programelor de modernizare, al creșterii eficienței economice. Ele ne vor da astfel posibilitatea să constatăm în ce măsură în- 
vățămintul politico-ideologic abor
dează în mod concret asemenea pro
bleme. cit de strinsă este legătura 
acestuia cu sarcinile majore ale în
treprinderilor, capacitatea de a con
tribui la implicarea de la inceput a 
tinerilor comuniști in solutionarea 
lor. Inițierea unei asemenea măsuri ne-a fost sugerată și de faptul că anul trecut în unele secții din respectivele unități s-au înregistrat rezultate economice nesatisfăcătoare, sub posibilitățile materiale și umane ale colectivelor respective.In al doilea rind, deși in programele de educare a noilor membri de partid de la Întreprinderea de Stofe „Argeșeana", întreprinderea „Textila". Combinatul Petrochimic, ca să ne referim concret la cîteva organizații de partid puternice, asemenea măsuri se regăsesc, sint prevăzute și 
întilnlri intre noii membri de partid 
și comuniști cu stagiu in partid din 
ilegalitate, cu activiști de partid si de 
stat, vizite organizate pentru cunoaș
terea marilor ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceausescu" din județul 
Argeș si din țară ; prezentarea de 
rapoarte personale de activitate în 
cadrul unor întilniri organizate cu 

oraș — ne spune doctorul Vicențiu Marciu, directorul spitalului din Bolintin-Vale. Este al patrulea copil in familie, este perfect sănătos și voinic, cum sint copiii de seama lui. De la începutul anului avem 72 nou- născuți. Indicele de natalitate se situează între 19,7 și 21,3 la mie, ceea ce denotă o viguroasă dezvoltare a familiilor tinere de aici. Asistența medicală este asigurată de 86 - de medici și cadre .medii,, pentru oraș și zona Înconjurătoare.; Spitalul, împreună cu policlinica dispun' de toate cabinetele de specialitate necesare pacienților noștri.Copiii cresc sănătoși. Oricine se poate convinge mergind la creșă, la cele cinci grădinițe, din care una cu program prelungit. Copiii învață bine și sint sirguincioși. O demonstrează notele obținute de elevii celor patru școli generale, din care două cu clase I-VIII. Copiii învață foarte bine; se poate constata aceasta și la Liceul industrial cu profil petrolier și de mecanică. Stau mărturie in acest sens și rezultatele obținute de elevii bolintineni la diferite întreceri. Iată numai cîteva dintre ele, înregistrate anul trecut: Florin Tecșan, premiul I pe țară la meseria de sondor: Cristian Negruț, premiul I pe țară la sesiunea de referate și comunicări „Tehnium" ; Stela Roteanu, premiul III pe țară la limba franceză. Și multe alte mențiuni, la matematică, istorie și limba română. Iar de curind, elevul Vasile Ursea, fiu de petrolist, a obținut premiul I pe țară la meseria de mecanic mașini și utilaje foraj-extracție.
CETĂȚENII — PARTICIPANȚI 

ACTIVI LA EDIFICAREA ORAȘU
LUI. Tinăr sau virstnic, fiecare cetățean are posibilitatea, pe care și-o fructifică din plin, de a da contur urban așezării in care trăiește șl muncește, de a contribui direct la înfăptuirea a ceea ce obștea și-a propus. Iată citeva opinii semnificative în acest sens :Cristache Stoica, maistru electrician la barajul Crivina-Argeș, deputat in consiliul popular : „Tot ceea ce proiectăm, tot ceea ce realizăm o facem împreună cu oamenii, cu locuitorii acestei așezări. în zona Cri- vina, cu sprijinul cetățenilor a fost realizat de curind un dispensar. Și cile alte obiective sociale nu vor întregi această imagine citadină".Niculina Cristache. membră cooperatoare, șefă de echipă la ferma nr. 1 —profil vegetal : „Despre dezvoltarea viitoare a localității noastre s-a discutat in adunările populare, in intilnirile cu deputății, in cadrul „Tribunei democrației". Nu in general, ci cu schița de modernizare in față, fiecare detaliu fiind stabilit împreună cu cetățenii".Mihai Ionel, zidar, șef de echipă Ia I.A.C.M., lucrează din 1970 pe șantierul de la Bolintin-Vale : „Procesul de modernizare nu este neted, nu este simplu. Ca să construiești ceva frumos și trainic mai trebuie să ai puterea să renunți la imagini vechi, poate familiare. Tocmai de aceea, nici o casă, nici un bloc, nici o stradă nu se construiește fără a se ține seama de părerea oamenilor".Cristian Negruț, elev in clasa a XlI-a a Liceului industrial din Bolintin-Vale, recent cîștigător al unei mențiuni la concursul pe meserii pe țară : „Se construiește orașul cu datele civilizației moderne, ceea ce presupune și o agricultură intensivă, și o mare și mică industrie dezvoltată, și cercetare-învățămînt la nivelul unor înalte exigențe. Noi, tinerii, avem datoria de onoare de a înfăptui la un nivel superior ceea ce părinții noștri au zămislit pentru viitorul nostru fericit".Cu gindul și fapta, cu răspundere și dăruire în muncă se afirmă locuitorii noului oraș Bolintin-Vale. Ei și-au conturat temeinice planuri de viitor care, nu peste mult timp, vor deveni realitate, asigurindu-le condiții mereu mai bune de muncă și viață.

Ion LAZAR 

comuniștii primiți in partid In anul 
1988 ș.a.In al treilea rind, am cerut și cerem organizațiilor de bază ca pro
gramele de educare a noilor mem
bri de partid să aibă un conținut 
creator, să .stimuleze spiritul de ini
țiativă al acestora, să le dezvolte 
spiritul revoluționar, să evite orice 
acțiune generală, formală, ineficien
tă. Cerință determinată de faptul că, in anul trecut, unele organizații de bază au adoptat — o recunoaștem în mod auțocritic — și programe formale în această privință, ceea ce a făcut ca efectul lor in procesul de educare a noilor comuniști să nu fie cel scontat. Pentru aceasta un accent deosebit punem in programele

VIAȚA DE PARTID
A

In municipiul
Pitești

de educare a noilor membri de partid pe integrarea cit mai rapidă a tinerilor comuniști în viata de organizație, pe formarea spiritului lor revoluționar la „școala practicii comuniste". Pe baza unui studiu efectuat in 1988 privind modul în care participă noii primiți in partid la viața de organizație — studiu care a relevat o serie de deficiente în acest domeniu — am cerut ca anul acesta organizațiile de bază să acorde toată atenția stabilirii de sarcini concrete — politice și profesionale.— fiecăruia dintre comuniștii primiți in partid in anii 1988 și 1989, urmind ca in caietul in care se ține evidența acestora să se introducă o rubrică distinctă : sarcini încredințate noilor 
primiți in partid. In același mod am recomandat să se procedeze și la consemnarea dialogurilor care se

Invitație 
la TușnadMedicii apreciază — și realitatea o confirmă — că afecțiunile sistemului nervos central, cardiovascular, ale tubului digestiv și glandelor anexe, precum și cele endocrine se tratează cu bune rezultate la BĂILE TUȘNAD. înzestrată cu aparatură modernă și încadrată cu personal medical de Înaltă calificare, baza de tratament oferă condiții optime pentru îngrijirea sănătății și refacerea capacității de muncă. E bine de reținut că hotelul „Olt" dispune de piscină acoperită. Stațiunea BĂILE TUȘNAD e un punct de pornire în numeroase și atractive excursii in împrejurimi (Lacul Ana, Lacu Roșu. Cheile Bicazului. Borsec, Poiana Brașov ș.a.). In stațiune există multiple posibilități de agrement și divertisment.Izvoarele de ape minerale, apele termale, gazele terapeutice și climatul sedativ fac din sejurul celor veniți la cură balneară la BĂILE TUȘNAD o adevărată vacanță de

în urmă cu o vreme, la rubrica „Diverse" de la „Mica publicitate" putea fi citit un anunț privind convocarea experților contabili din evidența Biroului Municipiului București pentru ziua de vineri, 31 martie 1989, ora 14, la Consfătuirea anuală.Nu trebuie să fie cineva specialist ca să fi aflat de importanța activității acestor prețuiți auxiliari ai justiției. Expertiză I Experți ! Parcă și sonoritatea cuvintelor din această familie impune o considerație deosebită. Pe deplin meritată de majoritatea celor care, adesea, au subscris cu reputația lor de specialiști în diferite domenii — de la histopatologie la arhitectură, de la balistică ța mecanica auto, de la istoria artei la antropologie — pentru aflarea adevărului în fața, in numele și în slujba legii. în nici un sistem de drept ex- perții, ca persoane, nu fac parte — și nu au cum face parte — din personalul justiției. Justiția apelează la ei în calitatea de specialiști de marcă, fiecare in domeniul său de activitate, ajutind tocmai prin înalta lor calificare să se elucideze aspecte de ordin științific, tehnic, financiar pe care juriștii nu au cum să le stăpânească la fel de profund. Bineînțeles, verdictul legii incumbă, in ultimă instanță, profesioniștilor dreptului, dar la definitivarea convingerii lor cuvintul specialiștilor din alte domenii este de mare preț.în acest context, pe măsura sporirii ponderii și Importanței proprietății socialiste, au sporit ponderea și importanța expertizelor contabile. Ca întregul corp al experților, și specialiștii in contabilitate, atunci cind sint solicitați de justiție, activează în nume propriu, fiind remunerați in contul cheltuielilor judiciare. O anumită formă organizatorică a a- cestui corp de specialiști de sine stătători există. în cazul experților contabili, ei sint cuprinși în evidența unor birouri de expertiză ce funcționează pe lingă direcțiile financiare județene și a municipiului București, dobindirea calității de expert făcîndu-se in urma unui examen, cu aprobarea Ministerului Finanțelor. Același minister are cuvintul hotărîtor și cînd se pune problema retragerii calității de expert.Iată suficiente motive să ne prezentăm la ședința amintită, profitînd de anunțarea ei publică. Chiar ușor contrariați de acest mod de convocare. Consfătuirea a început nici cu mare întirziere, nici cu punctualitate de oameni ai cifrelor, mai exact — după un sfert de oră. Pină la ora 14,50 au tot continuat să se strecoare în sală participant! cu ceasul nepotrivit. Acest aspect ar părea minor

poartă între birourile organizațiilor de bază și noii comuniști cu ocazia discuțiilor individuale.De ce simțim nevoia acestor evidențe 7 Pe de o parte, pentru a cres
te răspunderea organizațiilor de bază 
față de antrenarea tinerilor comuniști 
la activitatea politico-organizatorică, 
la integrarea lor mai rapidă la via
ta de organizație, de a urmări nu 
doar după aprecieri subiective, de 
ultim moment, evoluția sau involu
ția lor. Pe de altă parte, pentru a 
stimula și in acest mod pe cei in 
cauză sd-și asume ei înșiși un auto
control mai exigent față de îndepli
nirea sarcinilor încredințate, față de 
înalta opțiune de a fi membri ai 
Partidului Comunist Român. Exis-

tenta unui sistem informațional prin care cunoaștem in mod distinct activitatea politico-profesională, evoluția noilor primiți in partid oferă posibilitatea atît birourilor organizațiilor de bază, cit și comitetului municipal de a interveni cit mai eficient in educarea tinerilor comuniști. de a generaliza operativ experiența acumulată, de a combate la timp Orice stare de lucruri negative. Studiul amintit ne-a relevat o serie de lipsuri, mai ales în unele organizații de bază de la Coțnbinatul de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea de încălțăminte, Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc, din comerț, referitoare la slaba participare a unora dintre comuniștii nou primiți în partid la dezbaterile din adunările generale, la afirmarea în cadru organizat a spiritului critic și autocritic. Unii secretari ai birourilor organizațiilor de bază explicau aceste stări de lucruri prin manifestarea la tineri a unei anumite timidități, prin necesitatea unei perioade de „acomodare", care se înving în timp, o dată cu acumularea de experiență. E posibil ca la unii comuniști tineri să se manifeste mai pregnant asemenea trăsături. Dar nici ele nu ne pot fi indiferente. Organizația de 
partid are capacitatea pedagogică si 
organizatorică de a dezvolta la noii 
comuniști curajul opiniei, spiritul de

sănătate. Este de reținut faptul că pină la 14 iunie se aplică tarife reduse.Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București, pre
dacă nu s-ar asocia cu unul global : din 739 experți. aflăți în evidența biroului stau prezentat 150—200. Fiecare a primit să completeze un flutu- raș cu rubrici minimale, biroul local sporind să-și actualizeze pe această cale evidența afiliaților. Asta după ce, nu de mult, s-a reușit performanta radierii din scripte a peste 600 de experți care, in ultimii 20 de ani, nu mai efectuaseră nici a lucrare.Chiar cu această actualizare a efectivului, despre mulți dintre cei rămași in evidențe biroul nu dispune nici măcar de informații, elementare, cum ar fi dacă se mai află în viață și unde mai locuiesc. Nu pentru că ar domni dezordine in ținerea evi

in interesul legalității socialiste 

și al apărării avutului obștesc
Expertizele contabile pot avea un rol mal activ, mai ferm

dențelor, ci dintr-o cauză mai adîncă: în multe privințe (de fapt în prea multe privințe), bunul mers al activității de expertiză contabilă se află la latitudinea experților înșiși, ca persoane particulare, și nu ca membri ai unei structuri bine articulate.Avea, de altfel, să o ateste însăși desfășurarea consfătuirii. La care parcă asistau două categorii de parti- cipanți : unii abordind cu răspundere aspecte esențiale ale activității desfășurate și căile pentru perfecționarea ei, iar alții (e drept, mai putini, dar mai gălăgioși), descinzînd parcă direct din actul al III-lea al „Scrisorii pierdute". (Exemplificăm cu cîteva schimburi de replici înregistrate pe parcursul dezbaterilor. Cuvintător la tribună : „Am fost 
expert intr-un dosar care a durat 
cinci ani, iar nouă nu ni s-a aprobat 
onorariu decît 700 lei". Voce de la prezidiu : „Mai scurt, dacă se poate !“ Voci din sală : „Zi-i, zi-i, că-i zici 
bine !“ Sau un participant la discuții își spunea părerea asupra unei chestiuni reglementate limpede prin instrucțiuni — dacă expertul e obligat ori nu să ia legătura cu revizorul contabil de ale cărui constatări se distanțează ; cei cițiva participant! mai gălăgioși au găsit imediat de cuviință să-și împartă opinia, stri- gînd ba „Just !“, ba „Greșit I"). Exemplele ar putea fi continuate. Nu le-am fi consemnat dacă ele n-ar 
fi fost în totală discordantă cu so- 

combativitate. între măsurile stabilite în acest sens subliniem asigurarea 
unui echilibru în programarea ra
poartelor de activitate personală in
tre comuniștii cu experiență și noii 
primiți in partid, stimularea parti
cipării acestora la dezbaterile din 
adunările generale atit prin referirile 
concrete la activitatea lor, cit și prin 
solicitarea de a-și spune cuvîntul in 
raport cu conținutul problemelor 
abordate.Datele statistice ne arată că cei primiți in partid in anul 1988. ca și cei din anii anteriori, reprezintă comuniști tineri, cu bună pregătire profesională și de cultură generală, oameni cu un real potențial de muncă și creație. Avînd în vedere acest lucru. ne-am propus să inițiem in a doua parte a acestui an un dialog al 
comitetului municipal de partid cu 
comuniștii care au o vechime în 
partid de 1—2 ani. în cadrul acestui dialog vom solicita cîtorva tineri comuniști să prezinte rapoarte de 
activitate, care vor fi însoțite de aprecieri ale secretarilor birourilor organizațiilor de bază din care fac parte, oferind astfel posibilitatea tinerilor comuniști de a participa la un autentic moment educativ. După care, pe baza unui chestionar difuzat din timp, conținind Întrebări referitoare la întreaga lor evoluție profesională și politică, la cadrul oferit de organizația de bază pentru pregătirea și afirmarea lor comunistă, va începe dialogul propriu-zis. Dialog care își va propune să evalueze potențialul 
tinerilor comuniști, să le cunoască 
preocupările si aspirațiile si. evident, 
pe baza acestei cunoașteri, să. orien
teze mal bine organizațiile de partid 
în valorificarea lui.Am înfățișat pe scurt cîteva din orientările programelor de educare a noilor membri de partid, din preocupările noastre pentru materializarea lor in viață. în spiritul Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., al cuvîntării — program de muncă și acțiune revoluționară — rostită cu acest prilej de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom îmbunătăți aceste programe pentru a le „conecta" la exigențele formulate pentru creșterea răspunderii tuturor comuniștilor, pentru perfecționarea activităților de pregătire a noilor intrațl în rindul partidului, în așa fel incit să sporească aportul tuturor la Îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, la dezvoltarea economico-socială a patriei.

Ion CH1R1ȚAsecretar al Comitetului Municipal Pitești al P.C.R.

cum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții, de unde se pot obține și informații suplimentare privind zilele de plecare în stațiune, durata sejurului și altele.
brietatea și seriozitatea domeniului. Chiar dacă veneau din partea unor personalități marginale ale onor asistenței. răspunderea de a fi expert fie și numai intr-un singur caz, fie și numai cu titlul, implică prea multă prestanță ca să se poată trece cu vederea peste asemenea manifestări ca- ragialești.Primul ei simptom este chiar starea efectivului și caracterul legăturilor dintre specialiști și biroul local la care sint afiliați. Dintre cei 739 experți contabili rămași în liste, mai puțin de jumătate desfășoară activitate copstantă, și mai puțini participă la dezbaterile de specialitate și la formele de pregătire profesională.

iar un număr de-a dreptul infim concură și prin alte mijloace, complementare expertizelor, la îndeplinirea inaltei meniri de apărători al ordinii financiar-contabile, zidul considerat inexpugnabil al avutului obștesc. Spre exemplu, din peste 1 700 lucrări de expertiză efectuate pe parcursul anului trecut, numai 6 au fost Însoțite și de note cu propuneri de măsuri pe care ar putea să le ia organele competente în vederea îmbunătățirii organizării muncii, gestionării corespunzătoare a valorilor materiale, îmbunătățirii sistemului de evidențe, altor metode și modalități menite să conducă la limitarea pă- gubirii avutului obștesc. Or. este lesne de dedus, cu pregătirea, experiența și buna lor credință, experții ar putea juca un rol de neegalat în sensul întăririi proprietății socialiste. Pentru asta, ar fi nevoie insă ca fiecare specialist în parte, îndeplinin- du-și cu rigoare mandatul încredințat. să manifeste totodată orizont social extins și spirit civic larg, va- lorificînd, prin intermediul biroului de care aparține, constatările și opiniile mai profunde pe care, în mod inerent, și le formează.Aerul ușor voluntarist, degajarea vag liber profesionistă schițate anterior s-au observat cu deosebire in atitudinea față de critică. Spre exemplu, numai totalul prejudiciilor propuse prin expertize a fi diminuate — în raport cu constatările Iniția-

Răspunsuri ce se fac uitate
Cîteva constatări pe marginea unor articole

Făcîndu-se ecoul sesizărilor primite de la cititori, ziarul nostru a pu
blicat unele articole și note critice privind anumite manifestări si fenomene 
negative. Contrar reglementărilor legale, unele dintre unitățile și institu
țiile vizate in acele articole au „uitat" însă, pur și simplu, de obligația 

legală — conform articolului 64 din Legea presei — de a răspunde zia
rului, in termen de 30 de zile, asupra criticilor formulate și a măsurilor 
luate pentru îndreptarea stărilor de lucruri. Să ne referim la cîteva 
exemple.în 13 iulie 1988 ziarul nostru a publicat o anchetă intitulată „Conservatorism în oferta de conserve de legume", în care, din confruntarea bogăției grădinilor cu conținutul rafturilor cu conserve din magazine, rezulta un deficit simțitor, pe planul varietății sortimentale. Campania de producție in unitățile de profil se afla în plină desfășurare, incit am socotit că este momentul oportun unei redresări a situației din cămările anotimpului rece, care se apropia. Campania s-a încheiat, a sosit și vremea întilnirii anuale în vederea încheierii contractelor dintre reprezentanții producătorilor — trustul pentru producerea conservelor și sucurilor — și cei ai comerțului, pentru anul următor, dar oferta s-a menținut la fel de monotonă. Dintr-un nomenclator de peste 80 de sortimente, producătorii au oferit doar cîteva. Astfel, deoarece ziarul nu primise răspuns nici după o jumătate de an, iar contractele încheiate nu promiteau nici o schimbare, am revenit asupra temei publi- cind, la 13 ianuarie a.c., ancheta pur- tînd titlul „N-au putut conserva castraveciori fiindcă au uitat să semene... mărar". Din opiniile consemnate rezultau unele din cauzele acestei stări de lucruri, cit și anumite propuneri de îmbogățire a sortimentului de conserve de legume. Dar nici de data aceasta nu am primit vreun răspuns.Cum se explică această tăcere 7 De ce nu sint respectate prevederile Legii presei 7 Iată ce răspuns am primit din partea directorului trustului amintit, tovarășul Ion Bucurescu. „în iulie anul trecut eram în concediu și n-am știut că a apărut acel articol. Și în ianuarie, anul acesta, cînd a apărut al doilea, eram tot în concediu. Colaboratorii mei mi-au spus ceva despre el, dar, este adevărat, nu am controlat dacă s-a formulat vreun răspuns către ziar".Explicație 7 Mai mult o scuză școlărească. Firește, nu se poate reproșa nimănui că, fiind în concediu de odihnă, nu citește ziarul. Dar, după expirarea lui, la reluarea lucrului considerăm că tovarășul director avea obligația să ia cunoștință de conținutul articolului care critica serioase neajunsuri din munca sectorului pe care îl coordonează șl de a cărui bună funcționare răspunde. (Poate să fie de vină cifra 13, ambele anchete fiind publicate într-o zi de 137). Cum era de așteptat, interlocutorul a simțit, în cele din urmă, că o asemenea explicație „nu ține", adăugind că, in cel mai scurt timp, vom primi răspunsul pe care-1 așteptăm de aproape un an. Dar este oare nevoie ca cineva să fie tras de mînecă pentru a respecta legea, mai ales cînd acel cineva se află într-o funcție de răspundere 7 (N.n. : Ieri a sosit, în-tr-adevăr, la redacție răspunsul).« Un alt exemplu. Ziarul a publicat în urmă cu o vreme un ciclu de anchete, sub titlul „Podoabe ce nu, împodobesc nimic, dar irosesc măterii prime prețioase", in care era vorba despre acei producători și comer- cianți de așa-zise podoabe șt nimicuri de prost-gust, inutile, de care te izbești prin piețe și tîrguri. Pornind de la constatarea că, de cele mai multe ori, acești pro- ducători-negustori sint indivizi certați cu munca, puși pe ciștig mare fără efort, că materia primă (mase plastice, aluminiu) este procurată pe căi ilicite, formulam cerința unei exigențe sporite din partea consiliilor populare, care eliberează autorizațiile de care se prevalează acești inși, precum și propunerea ca autorizațiile să fie eliberate 

le ale organelor de control — privesc aproape 20 milioane lei, iar dintre sumele aflate in litigiu in cauze dintre diferite unități socialiste s-au propus micșorări insumînd peste. 200 milioane lei. Fie și numai în raport cu aceste valori și se observă ce răspundere aparte, profesională și morală, incumbă activitatea experți- îor contabili. Proporțional cu ea. este de așteptat să se manifeste, o atitudine generală de exigență, vigilență și fermitate. Informarea supusă dezbaterii oferea aceste premise, dar cei direct vizați nu s-au grăbit să Ie onoreze. Dimpotrivă. Nici unul dintre experții citați cu „record" de lipsă de operați- 

vitate — lucrări care au durat zeci de săptămini. sute de zile — nu s-a ostenit (dacă or fi fost prezențl I) să-și definească atitudinea. Aceeași tăcere din partea unul expert citat pentru concluzii de surprinzătoare subiectivitate (încercase a justifica o parte din plățile nelegale efectuate pe un șantier, pe seama unor lucrări efectuate în alte perioade și chiar pe alte șantiere 1). în schimb, a urcat la tribună un alt expert criticat pentru o lucrare vizibil incorectă. în loc de o sinceră și tăioasă autocritică, expertul a pendulat cu vorbe mari prin alte probleme („Dezaprob diferen
țierea ce se face între experții con
tabili și cel tehnici" ; „Lucrăm cu 
milioane și cu pedepse severe" etc., ca să încheie cu aplomb : „Resping 
critica ce mi s-a făcut prin infor
mare !“) Ba a și lăsat să se înțeleagă că a cerut ori va cere satisfacție.Au fost exprimate. într-adevăr, și opinii pertinente. „Să recunoaștem 
că și noi am intimpinat greutăți, dar 
și noi am produs greutăți" — spunea unul dintre opinenți — iar altyl : 
„Avem legi bune, dar nu le aplicăm 
întotdeauna cum trebuie". Chestiunea e ca optica exigentă, poziția responsabilă să aibă caracter de unanimitate. Ce le împiedică 7 Ce inspiră tendințele de privatizare, menționate anterior și a căror argumentare ar putea continua 7Faptul că legăturile profesionale și 

numai la nivel de județ, In urma unei atente analize. Deși am revenit în mai multe rinduri asupra acestui fenomen negativ, nu am primit, incă, răspunsul așteptat, termenul legal fiind copios depășit. Cit despre măsuri, oricine poate să se convingă că ele nu s-au luat : negoțul ambulant înflorește. Așa este cazul cu un anume Mlșu, din Cîmpulung-Argeș, cu domiciliul în Pitești și autorizație eliberată de consiliul popular județean. în prima anchetă pe această temă arătam cum, pe taraba acestui „comerciant", printre alte obiecte de proveniență suspectă se găseau și fotografii obscene. în convorbirea avută cu primul vicepreședinte al consiliului popular județean, cu acea ocazie, am consemnat și publicat promisiunea că vor fi împuținate aceste autorizații. La sesizarea cetățenilor, am reluat anul trecut investigația și, spre surprinderea noastră, nici unul dintre cei citați In articol nu fusese măcar clintit din locul unde îi aflasem, din piața orașului Cîmpulung. în acest interval de timp, numărul autorizațiilor scăzuse cu... două. Și poate că nu am fi revenit asupra acestui caz dacă nu primeam alte noi semnale de la cetățeni, intrigați de lipsa de reacție a autorităților locale. Despre „domnu’ Mlșu" aflăm că afacerile lui prosperă. Nu mai are tarabă, are dugheană. Și tot în piață, nesupărat de nimeni. Se •așteaptă, oare, ca el să agonisească atit incit să deschidă un magazin universal, pentru a se lua măsuri 7 „N-am știut de critica din ziar !Dacă știam...". Cam așa sună explicațiile primite de la președintele cooperativei meșteșugărești „Meta- locasnica" din Capitală și de Ia con- tabilul-șef al Administrației Domeniului Public din sectorul 1. La 25 martie a.c. ziarul a publicat o notă, pe baza scrisorii unui cetățean, în care era criticat modul superficial în care lucrătorii din unitatea situată pe strada Hatmanul Arbore își fac datoria. La 4 februarie, cetățeanul respectiv achitase costul unei reparații, lucrare ce s-a dovedit de proastă calitate. Aducînd la cunoștință acest fapt șefului unității, a primit un răspuns în doi peri, arătam în nota amintită. Redacția n-a primit nici un răspuns de la conducerea cooperativei. Ce era să spună 7 Că nu s-a mișcat un deget pentru eliminarea unor astfel de atitudini de nepăsare față de cetățeni 7 Așa s-au petrecut lucrurile și cu nota critică, publicată anul trecut, în vară, referitoare la faptul că in parcul „Nicolae Bălcescu" din cartierul Bucureștii Noi, parc mare, cu o bogată vegetație, pe alei nu sint bănci pe care să stea oamenii la aer curat, părinții și bunicii cu copiii. A venit primăvara, parcul e mai frumos ca oricînd, dar băncile tot nu au apărut. Și, cum am arătat, nici redacția nu a primit vreun răspuns.Am relatat doar cîteva exemple, credem noi. edificatoare pentru modul cum este privită critica in presă de unii conducători de Întreprinderi și instituții, care, cu de la ei putere, și-au îngăduit derogarea de la obligațiile impuse de lege. O asemenea atitudine de nepăsare față de critică, de fapt față de opinia publică, contravine principiilor democrației noastre muncitorești-re- voluționare. De aceea, redacția ziarului nostru va reveni consecvent asupra situațiilor critice semnalate pină la rezolvarea lor definitivă, nesfiindu-se să-i nominalizeze pe acei ce se prefac a nu vedea și-a nu auzi cînd e vorba despre aspecte negative din munca lor și a unităților de care răspund.
Rodlca ȘERBAN

sociale între experți și biroul care îi coordonează sint foarte fragile. Practic, ele constau doar in avizarea raportului întocmit și a decontului pentru onorariu. Birourile locale de expertiză contabilă și tehnică au posibilități mult prea limitate de a interveni — obiectiv dar prompt, imparțial dar exigent — pentru a îmbunătăți calitatea și operativitatea expertizelor efectuate, pentru a antrena corpul de experți la alte activități decît „comenzile" date. Concură la această situație sistemul de remunerare, afectat de o serie de paradoxuri, printre care și o interpretare neașteptată dată reglementărilor legale de către un organism al Ministerului Muncii, și care creează acestei categorii de specialiști, mult solicitate și de neînlocuit, un regim mai nestimulativ decît, spre exemplu, este regimul retribuirii administratorilor de bloc. în pofida faptului că un sistem mai stimulativ nu ar costa bugetul statului nici un leu, în schimb ar înlesni posibilitatea recrutării celor mai buni specialiști, apți să slujească interesele majore ale întăririi legalității și ocrotirii avuțului obșteșc IFrecvența și volumul expertizelor contabile au crescut considerabil și cresc in continuare prin generalizarea contractelor economice, respectiv prin lărgirea competenței justiției in acest important domeniu. Expertizele contabile devin deci și mai de actualitate. Iată unghiul de vedere impus de viață atit pentru a- naliza însemnătății acestei activități, cit și a modului de organizare a ei și a climatului profesional și etic ce trebuie asigurat. încercări se fac, unele chiar meritorii. Astfel, invățămîntul profesional cuprinde teme de cea mai strictă actualitate (dar citi experți ii frecventează 7), biroul local al municipiului București sesizează inspecția financiară teritorială de stat cu principalele constatări desprinse din rapoarte — dar cite asemenea sesizări sint propuse biroului de către experți 7 — se încearcă introducerea evidenței experților și activității lor pe calculator ș.a. însă asemenea modalități constituie doar o treaptă de bază a exigenței. Posibilitățile activității de expertiză sint mult mai mari. Ca în orice domeniu, controlul calității prestărilor ar trebui asigurat pe parcursul desfășurării lor. gradul de valorificare a concluziilor ar trebui urmărit in raport cu finalizarea în justiție, profunzimea lucrărilor de expertiză ar trebui să tindă către nivelul unor adevărați analiști ai cauzelor ce periclitează avutul obștesc. Pentru aceste deziderate se pare însă că e nevoie de posibilități mai largi decît cele oferite de întruniri sporadice. Convocate cu greu, prin „Mica publicitate".
Sergiu ANDON
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O REALIZARE DE MARE PERFORMANTĂ PENTRU METALURGIA ROMANEASCĂTehnologie de laminare asistată de calculator LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR

- EFECTUATE EXEMPLAR!
Combinatul Siderurgic Galati. De citeva clipe au luat sfirșit probele de punere în funcțiune a laminorului de benzi de oțel la rece cu o „cajă cuarto". Ce este un laminor cu o „cajă cuarto" ? — vom încerca să explicăm succint încă de la început. Spre deosebire de lafninoa- rele existente la C,S,G„ la care laminarea se face cu ajutorul mai multor caje de laminare, acest laminor are o singură cajă, formată din doi cilindri de laminare și alți doi de sprijinire ai acestora, numită „cajă cuarto". Privind chipurile destinse se poate ușor ghici rezultatul. Oamenii sint evident mulțumiți. Proba „focului" a fost trecută cu succes. De acum, producția va fi singura care va demonstra, în mod concret, în primul rind prin calitatea produselor obținute, eficiența laminorului dat în exploatare. Desigur, interesul manifestat față de această nouă linie tehnologică ar putea fi considerat exagerat. Și aceasta pentru faptul că, aici, la Combinatul Siderurgic Galați, procesul de înnoire, survenit in ultimii ani, este atit de rapid incit putem spune, fără exagerare, că „noul" este, practic, la el acasă.— Laminorul — ne spune inginerul Graur Aldea, șeful colectivului de proiectare pentru acționări electrice de la Institutul de Proiectări pentru Laminoare, IPROLAM București — are, începînd cu partea constructivă și terminind cu tehnologia de elaborare a laminatelor la rece, o configurație complet diferită față de laminoarele existente în prezent în metalurgia românească. Fiind un utilaj tehnologic .complex, în care automatizarea a constituit obiectivul principal, a fost necesară o strîn- să colaborare intre proiectantul general, IPROLAM, proiectanții de specialitate. Institutul pentru Tehnică de Calcul și Informatică, Institutul de Proiectări pentru Automatizări, precum și unități economice cum ar fi : întreprinderea „Electronica", Fabrica de Calculatoare Electronice din Capitală și întreprinderea de Antrepriză Construcții-Mon- taj și Reparații Siderurgice Galați. Astfel, multe soluții au venit din partea proiectanților de specialitate, dar ce ni se pare deosebit de important este faptul că unele soluții s-au desprins dintr-un contact permanent pe care l-au avut toți cei care și-au adus contribuția la realizarea acestui proiect, in timpul montării liniei tehnologice. Să, reținem deci că automatizarea completă este una din caracteristicile de bază ale acestui utilaj tehnologic destinat industriei metalurgice. Automatizare apărută din necesitatea obținerii unor produse de calitate, menite să satisfacă cele mai mari exigențe și care să asigure, totodată, competitivitatea pe piața mondială. Dar in ce constă, de fapt, concret, automatizarea laminorului cu o „cajă cuarto" ?— Practic, reglarea cilindrilor de laminare — ne spune șeful colectivului de proiectare — se poate face și direct de către om. Insă reglarea realizată de om poate avea datele subiective care țin de slăbirea atenției sau chiar de o pregătire mai scăzută. înlocuirea reglării prin mijloace electromecanice a distanței cilindrilor de laminare printr-o reglare automatizată electrohidraulică este un pas de proporții tehnice a- preciabile în metalurgie.Acum, comanda generală a acționărilor se face prin automate programabile, de fapt microcalculatoare specializate .in acest sens. în sfirșit, mai amintim că și reglarea poziției cilindrilor de lucru, cu o precizie de microni este complet automatizată, ea folosește un sistem de traductori de poziție inductivi și un microcalculator specializat. De asemenea, măsurarea grosimii benzii de oțel in flux cu aparate specializate, care au in componența lor surse cu izotopi radioactivi și detectori de radiații.Iată, așadar, in datele ei tehnice dimensiunea acestei realizări de prestigiu a cercetării științifice românești. Ea este întregită, in mod fericit, de faptul că in marea lor majoritate componentele laminorului cu o „cajă cuarto" sint realizate pentru prima dată în țară și, judecind după parametrii preliminări, se situează la nivelul tehnic mondial. Desigur, greul abia începe pentru unitatea beneficiară. Sub asistența permanentă a proiectanților și constructorilor, laminoriștii gălățeni trebuie să-și asigure, acum, o temeinică însușire, pină in cele mai miei detalii, a operațiunilor, a regulilor de exploatare și întreținere. O investiție valoroasă, concretizată în- t.r-0 realizare tehnică de virf trebuie să se bucure de atenția cuvenită pe planul pregătirii oamenilor. Toate acțiunile intreprinse in acest sens se inscriu in ceea ce specialiștii numesc, cu termen generic, perioade de optimizare.— O dată depășită perioada de optimizare — ne pune in temă inginerul Șerban Derlogea, șeful colectivului de proiectare utilaje de la IPROLAM — adică perioada de instruire asupra modului de exploatare corectă, de respectare întocmai a disciplinei tehnologice prescrise, utilajul tehnologic va funcționa la întreaga capacitate prevăzută in proiect. Un elocvent exemplu de utilizare eficientă a laminorului, care accentuează totodată necesitatea respectării și fructificarea cu maximum de randament a acestei perioade de optimizare, il constituie calitatea produselor. Astfel, a crescut ponderea produselor ce se încadrează in clasele superioare de toleranțe impuse de cerințele de calitate, depășind 99 la sută față de 85—90 la sută la laminoarele clasice. Se poate spune că, in ultimă instanță, parametrii inalți obținuți cu acest laminor se datorează implementării calculatorului electronic in conducerea acestui proces tehnologic.Din nou se cuvine să relevăm rezultatul bunei colaborări dintre proiectantul general, care a avut ideea implementării calculatorului electronic in procesul de laminare, și proiectantul de specialitate, care a finalizat această idee. în ce constă a- ceastă integrare a tehnicii de calcul ? — l-am întrebat pe inginerul Victor 

Turbatu, de la Institutul de Proiectări pentru Automatizări.— S-a urmărit ca tehnica de calcul destinată conducerii procesului de laminare să nu ajungă cumva un instrument de lucru sofisticat, ci unul performant și ușor de utilizat. Ca structură, sistemul informatic de proces este condus de un minicalculator de fabricație indigenă. avind o interfață pasivă, care asigură transmiterea informațiilor din și spre proces. Funcția de bază pe care o realizează acest sistem informatic o reprezintă reglarea grosimii benzii. Pe lingă aceasta, calcu- latorul de proces permite dialogul operator-sistem, generează, întreține și inițiază baza de date, precum și funcția de tratare și întreruperi externe în situații de excepție.Ce se ascunde dincolo de aceste performanțe tehnice ? Pe scurt, este vorba de conducerea și dirijarea procesului de laminare cu calculato-
La Combinatul 

Siderurgic Galați

rul, lucru ce permite luarea de decizii rapide in cazul apariției unor zone de defecțiuni, înregistrarea exactă a acestor zone, întreruperea procesului in cazul unor comenzi greșite sau al unor defecțiuni ale laminorului, precum și posibilitatea de a furniza, în scris, detalii despre încadrarea laminatelor in clasele de precizie impuse de calitatea pentru aceste produse. Așadar, întregul proces de laminare este condus de un operator cu ajutorul calculatorului de proces.în mod firesc se pune întrebarea : ce se intîmplă dacă acesta, din- tr-un motiv sau altul, nu mai funcționează corect ? Soluțiile de automatizare complexe în ansamblu — partea constructivă (hardware), partea de programare (software) de bază și aplicația — permit în cazul apariției unei defecțiuni funcționarea parțială a acestui sistem cu posibilități de depanare operativă, înlocuirea rapidă a elementelor defecte, inclusiv posibilitatea preluării de către operatori a conducerii instalațiilor tehnologice prin comenzi manuale de Ia pupitru.— Care ar fi avantajele oferite de acest sistem informatic 1— Utilizarea acestui sistem informatic — ne precizează inginerul Victor Turbatu — echivalent unui sistem pină nu de mult importat, este justificată atit prin volumul mare al producției ce se poate realiza in condițiile unor exigențe deosebite din punct de vedere calitativ, cit și prin valoarea ridicată a produselor metalurgice care pină acum se importau. De asemenea, în condițiile unui ridicat grad de automatizare a procesului tehnologic de laminare se asigură premisele unei eficiente economice spectaculoase prin obținerea unui sortiment lărgit

întreprinderea Foto : E. Dichiseanu„înfrățirea” din Oradea : se finalizează producția unor subansamble necesare noilor utilaje recent 
asimilate in fabricație

n @ i i i @La intrare, citeva panouri. Pe unul din ele citim : „Cine vrea să realizeze ceva caută mijloace. Cine nu vrea caută scuze I" Iată tema reportajului, ne-âm zis, cu toate că prea multe „argumente" încă, nu aveam. Știam doar că brigada nr. 5 „Țintea" a Schelei de Producție Petrolieră Băicoi „vine din urmă". Afirmația aparține secretarului comitetului de partid pe schelă, Stelian Radu. „Ușor, dar sigur, oamenii de la brigada „Țintea" au urcat — continuă interlocutorul — și iată că acum sint intre primele trei formații din unitate. Cum au reușit ? Prin muncă". Dacă am fi citit înscrisul de pe panou înainte, i-am fi cerut detalii. Așa...„Cu ce să începem, tovarășe Lazăr ?" — ne adresăm șefului de brigadă. „Cu caietul tehnologic, unde consemnăm zilnic operațiile făcute la sonde, ne răspunde interlocutorul. Aici se găsește istoria sondei". Răsfoim registrul. Ne oprim Ia fila 53, unde este scrisă istoria sondei 269. „O sondă cu probleme, intervine șeful de brigadă. Dar pentru că ați âles-o, să mergem acolo".Mașina urcă greu pe drumurile dintre dealuri. In stingă și dreapta noastră, sonde. în producție sau in așteptarea clipei cînd primul gram de țiței va răzbate spre suprafață din adincuri. „Ne încadrăm in plan, reia discuția inginerul Gheorghe Lazăr. Ba cred că in curind îl vom și depăși". „Ce a vrut să spună secretarul comitetului de partid cu acel «vine din urmă»" ? — il întreb. „Ei ! La un moment dat s-a creat un gol 

de produse noi, superioare tehnic și calitativ, de pildă : table de oțel speciale pentru caroserii auto, transformatoare electrice etc. cu o valoare mult sporită față de produsele obținute in prezent din aceleași materii prime.— Și nu numai atit — intervine inginerul Mihai Preda, șeful oficiului de calcul al combinatului. Prin conducerea prin intermediul calculatorului a procesului de laminare, datorită executării prompte și precise a operațiilor de depistare a sudurilor, de oprire la capătul benzii se realizează o creștere cu 5 la sută a productivității muncii. Totodată, se realizează o importantă economie de metal prin obținerea grosimilor impuse. Dacă la laminarea tradițională rămineau nefolosibili aproximativ 20 metri din rulou, acum ră- min pină la doi metri la capăt de bandă, deci scade de zece ori partea care nu se regăsește în produsul finit. Dar cel mai important ciștig, dintre toate, este concretizat in calitatea produselor, prin asigurarea planeității suprafeței laminatelor și eliminarea zonelor cu defecțiuni. Numai cu economiile realizate in urma recuperării capetelor de tablă se poate asigura amortizarea in patru ani a investițiilor făcute pentru introducerea tehnicii de calcul, în scopul amintit.Așadar, iată doar citeva din avantajele substanțiale oferite de utilizarea calculatorului de proces in conducerea laminorului cu o „cajă cuarto". Alături de automatizarea completă a laminorului, conducerea procesului de laminare cu calculatorul de proces reprezintă o altă caracteristică de bază a acestui utilaj tehnologic, destinat metalurgiei. Caracteristică ce se manifestă prin modernizarea și diversificarea producției, în condițiile creșterii productivității muncii și calității produselor obținute.Aici, la laminorul de benzi de oțel Ia rece cu o „cajă cuarto". din cadrul Combinatului Siderurgic Galați, ne aflăm in fata unei premiere absolute pentru industria noastră. Conceput și realizat pentru prima dată și cu forțe proprii, acest laminor, a cărui funcționare este condusă de un calculator de proces, poartă marca „Made in Romania".Această premieră, dintr-un domeniu de bază al economiei naționale, cum este metalurgia, constituie o deschidere largă spre tehnologiile de virf, competitive pe plan mondial. care in urma experienței do- bindite pot fi generalizate in întreaga ramură. Se poate spune deci că prin această realizare de ultimă oră România se situează in grupul restrins al țărilor care realizează cu forțe proprii astfel de utilaje tehnologice de mare performanță și, in grupul și mai restrins, al țărilor care le realizează pe baza concepției proprii.
Ovtdlu ZAMFIRESCU Dan PLĂEȘU corespondentul „Scinteii"

in activitatea de intervenție. Atunci, într-o ședință a brigăzii, 12 petroliști care aveau alte sarcini s-au oferit să se constituie in două brigăzi de intervenție pentru a acoperi tot frontul de lucru. In frunte au fost Victor Oancea, Adrian Dumitrescu, Liviu Marin, Marius Mirică, Adrian Smoleanu, Daniel Soare. De atunci, nu mai avem pro
Petroliștii in întrecere

La Schela de Producție Petrolieră Băicoi

bleme. Sigur, urmează să ne formăm Oameni, dar pină atunci rămînem pe această soluție. Oamenii au inițiat-o și treaba merge bine". „La sonda 269 ce. probleme sint ?“. „Mai corect ar fi să se spună ce probleme au fost. Pentru că sonda a fost pusă in funcțiune. Ce s-a intîmplat ? Nu cu mult timp in urmă, la raport, ni s-a comunicat că sonda s-a nisipat, cum spunem noi. Am încercat să mergem in pompaj. Sonda n-a pornit.. De aceea, am trecut in sistemul gaz-lift".Mașina se oprește lingă sondă. Motorul troliului trage din greu, aducind din pintecul pămîntului un cablu gros. „A lăsat pistonul în burlan", ne explică maistrul Ion Coman. „Vedeți, pe cablu sint trei

TELEORMAN

Pe primul plan-calitatea lucrărilorîn județul Teleorman, condițiile climatice impun grăbirea lucrărilor de întreținere a culturilor, pentru combaterea buruienilor care, in urma precipitațiilor din prima jumătate a lunii mai, cunosc o înmulțire rapidă. Din datele furnizate de direcția agricolă județeană rezultă că pină in seara zilei de 17 mai s-a încheiat prima prașilă — mecanic și manual — la sfecla de zahăr și floarea-soarelui. Cea de-a doua pra- șilâ la aceste culturi s-a efectuat pe circa 30 la sută. Cu deosebire in ultimele zile au fost luate măsuri pentru intensificarea lucrărilor de întreținere la porumb, care deține ponderea in cadrul culturilor de primăvară. Realizările se situează la 69 la sută la prima prașilă mecanică ■și la 67 la sută la cea manuală din suprafața totală de 118 340 hectare. In unele unități agricole s-a trecut și la executarea celei de-a doua pra- șile. Prășitul porumbului este avansat in consiliile agroindustriale Orbească, Blejești, Buzescu, Suhaia, Dobrotești, Slobozia Mindra.„Zilele acestea sint hotărîtoare pentru finalizarea primei prașile la porumb — ne spune Ștefan Cristea, președintele Consiliului Agroindustrial Purani. După precipitațiile căzute în ultima perioadă, temperaturile mai ridicate au favorizat și dezvoltarea buruienilor. Avind in vedere unele rămineri in urmă, am întreprins noi măsuri pentru urgentarea lucrărilor de întreținere. Pe bază de programe clare, cu sarcini zilnice pentru fiecare formație de muncă, urmărim participarea la efectuarea prașilelor a tuturor cooperatorilor. Alți 600 de navetiști din localitățile respective au preluat spre îngrijire, in acord global, prin con- tracte-angajament, importante suprafețe cultivate cu porumb". în acest consiliu agroindustrial, prima prașilă mecanică s-a realizat pe mai mult de 6 000 hectare din totalul de 7 730 hectare porumb. Se folosesc cultivatoarele și, spre deosebire de anii tre- cuți, se pune un accent deosebit pe utilizarea sapelor rotative, efectele regăsindu-se in calitatea deosebită a lucrării. Manual, prima prașilă s-a efectuat pe aproape 60 la sută.La Cooperativa Agricolă Măgura am surprins momentul cînd o formație de mecanizatori se muta cu tractoarele șt utilajele de pe o solă pe alta. înainte de intrarea Irr lan, șeful de fermă și mecanizatorii au reglat cuțitele cultivatoarelor in așa fel incit să acționeze pe întreg spațiul dintre rindurile de plante. „Stabilim de la o zi la alta ordinea solelor pe care trebuie acționat urgent — ne- spune președintele cooperativei, Iulian Dumitrache. Lucrăm mecanic, dar și manual' prin mobilizarea cooperatorilor., a altor locuitori ai comunei. Punem accentul pe calitate, asigurind cele mai bune condiții de vegetație plantelor, pen- 

noduri. Noi le numim semne de prevestire. O clipă...". Pleacă spre gura sondei, de unde ni se adresează : „Presiunea crește, a atins 2,5 atmosfere. Așteptăm țițeiul !“ Apoi către ajutorul său : „Anunțați parcul de separare !“. „Gata, tovarășe inginer, sonda produce, continuă șeful echipei de intervenție. Vom rămine in supraveghere. V-am 

spus eu, în curind trecem peste plan. Dacă mai intră și 662 in producție, nu ne scapă primul loc pe schelă !".Cuvintele maistrului Coman au sunat parcă a invitație. De aceea, ne hotărim să mergem la sonda 662. Șeful brigăzii ne prezintă „în mare" citeva date : „Este a cincea sondă predată de foraj de la începutul anului. O sondă de adîncime mare. Peste 2 700 metri. Toate datele arată că are țiței. Totu-i să-l aducem la suprafață. Și-1 vom aduce".Din locul unde a oprit mașina se văd urmele noroiului de foraj. Lingă sondă, cîțiva petroliști cu ochii ațințiți la un cablu ce se rula pe un mosor acționat de motorul unui microbuz. II cunoaștem pe șeful 

tru a realiza, conform angajamentului asumat, în adunarea generală, peste 18 tone de porumb la hectar". Cu răspundere se acționează și pe ogoarele cooperativelor agricole din Purani Guruieni, unde am întîlnit o amplă mobilizare a forțelor.Acum, cind vremea s-a încălzit,
MEHEDINȚI

Participanți - toți locuitorii 
satelorIn unitățile agricole din județul Mehedinți, cea mai mare parte din forțe sint concentrate la efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor. De exemplu, la Cooperativa Agricolă din Șimian, incă din seara precedentă s-a considerat că este necesar ca 260 cooperatori să facă, in ziua următoare, prima prașilă la porumb pe cele 180 hectare cite mai rămăseseră de prășit din cele 627 hectare, iar 95 cooperatori să înceapă a doua prașilă manuală la floarea- soarelui. „Stabilind normă precisă pe fiecare cooperator în parte — ne spune Constantin Harcău, președintele unității — reușim să prășim manual, în fiecare zi, toate supra-

PRODUCȚII MARI, RENTABILITATE SUPERIOARĂ!

Competență în conducerea 
activității„Factorul esențial al redresării e- conomico-financiare a cooperativei agricole rămine, după părerea mea, omul. Am in vedere calitatea activității de conducere a cooperativei agricole, ceea ce, evident, depinde de oameni. Dacă de mai mulți ani cooperativa agricolă din Ceacova realizează beneficiu, după ■:ce ui> timp înregistrase pierderi. se datorează tocmai faptului ,eă cei aleși la conducerea ei au știut și știu cum și în ce fel să organizeze munca, să conducă întreaga activitate". Aceste aprecieri ne-au fost făcute de tovarășul Toslf Roth, care răspunde de mai mulți ani din partea Comitetului Județean Timiș. al P.C.R. de Cooperativa Agricolă Cea- cova și pe care l-am găsit la sediul acestei unități. El ne-a ajutat să îndreptăm investigația pe un drum care să permită explicarea factorilor care au contribuit la redresarea economică a cooperativei - agricole. Un ajutor prețios pentru că munca de peste zece ani a activistului de partid in localitatea respectivă se confundă adesea in fapt cu împlinirile de azi ale acestor oameni. „Adevărul este că măsurile luate de organele de partid și de stat din județul nostru pentru așezarea întregii activități a Cooperativei Agricole din C.eacova pe baze e- conomice au fost îndeplinite prin e- fortul președintelui și inginerului- șef al cooperativei, al contabilului- șef, ajutați, bineînțeles, de organizația de partid, de toți cooperatorii — continuă tovarășul Roth. Ajutorul a fost util numai în măsura în care ei au gindit și acționat în direcțiile care au garantat progresul sigur al unității".Spre edificare, am făcut o scurtă analiză a datelor statistice spre a pune in evidență saltul înregistrat aici. Prima constatare : dacă pină în 1983 cooperativa își încheia activitatea cu pierderi, din 1984 realizează an de an beneficii.Se desprinde concluzia că, față de 1983, veniturile totale ale Cooperativei Agricole din Ceacova au crescut cu aproape 12 milioane lei, in timp ce cheltuielile de producție au scăzut cu un milion de lei. Ca urmare au sporit și fondurile destinate retribuirii cooperatorilor de la 8,5 milioane lei în 1983, la aproape 13 milioane lei in 1988. Și la această dată cooperativa are bani în cont la bancă, incit poate plăti in devans costul lucrărilor efectuate de stațiunea pentru mecanizarea agriculturii și achita retribuția cooperatorilor. De ase-

■ ■■■■■ formației de lucru, Aurel Pirvules- cu : „S-a introdus plutitorul pentru controlul de nivel, ne spune acesta. Să vedem ce iese : petrol sau apă ? S-ar putea să nu vină țiței, dar nu dezarmăm. Este posibil ca țițeiul să nu aibă energie mai mare decît coloana hidrostatică de apă. Și atunci trecem in pompaj". „Ușor", strigă cineva. Cablul se rulează din ce în ce mai ușor, pină se oprește. La capătul lui, un cilindru găurit. Sondorul-șef Ene Tudorache îl înclină deasupra unui vas. Ne apropiem cu toții. „Apă !“, zice cu tristețe maistrul Pîrvulescu. „Nu-i nimic, băieți 1 Demontăm capul de erupție. Montăm prevenitorul. Trecem in pompaj. Ii dăm noi de cap 1“Ne retragem sub un pom. „De 41 de ani lucrez în petrol. în curind voi ieși la pensie. Dar mai am de lucru". „Este ultima sondă la care lucrați înaintea pensionării ?“ „Nu. Mai am și 276. Dar cel mai important lucru este că plec liniștit. Am crescut aici, la gura sondelor, tineri destoinici. Pe unul dintre ei, Eugen Voicu, după patru zile de la absolvirea școlii profesionale, l-am făcut podar. Sint niște tineri minunați. Știu bine că brațele lor puternice, mintea lor ageră vor ști să smulgă pămintului aurul negru de care avem nevoie".Se lasă seara. La ieșirea din sediul brigăzii ne aruncăm incă o dată privirea spre panou : „cine vrea să realizeze ceva caută mijloace...".
Ioan MARINESCU corespondentul „Scinteii” 

urgența urgențelor rămine intensificarea ritmului la lucrările de întreținere și îndeosebi la porumb. Mai ales că in unele unități din consiliile agroindustriale Piatra, Brînceni, Lița, Siliștea și altele se înregistrează ră- mîneri în urmă. Sînt acestea motive care trebuie să îndemne organele și organizațiile de partid, conducerile unităților din localitățile respective să întreprindă măsuri ferme pentru antrenarea mai largă la munca in cimp a tuturor forțelor satelor. (Stan Ștefan).

fețele pe care ni le-am propus". După ce au încheiat prima prașilă manuală pe cele 150 hectare cu floarea-soarelui, cooperatorii din Hinova au trecut la prășitul porumbului și sint hotăriți să Încheie această lucrare pînă la sfîrșitul acestei săp- tămini pe toate cele 354 hectare.„Zilnic avem în cimp, la prășit, peste 2 300 cooperatori — ne spune Jarcu Lucia, președintele Consiliului Agroindustrial Șimian, organizatorul de partid. în fiecare unitate noi am stabilit perioada în care să fie efectuate aceste lucrări. Printr-o amplă mobilizare a tuturor locuitorilor satelor, urmărim să ne încadrăm in acest interval de timp. în cel mult 

menea, poate continua lucrările la obiectivele de investiții începute.Acesta fiind tabloul general al situației economico-financiare a. unității, să consemnăm modul cum s-a acționat in vederea rentabilizării activității. Am sintetizat in acest sens citeva din ideile care s-au desprins din discuțiile purtate cu membrii consiliului de conducere, in principal, cu președintele. Dora Treta, și inginerul,șef, Petru Treta.Pornind de la adevărul bine cunoscut că rentabilizarea unei unități agricole se poate realiza prin creșterea producției, s-a urmărit ca atit la cultura plantelor, cit și în zootehnie să se realizeze producții mari. In- ginerul-șef ne spune : „Lucram intr-o unitate agricolă vecină, incit cunoșteam și terenurile cooperativei agricole din Ceacova. Ele nu sint dintre cele mai bune, ca in zona de vest a județului, dar nici rele. Cînd am fost numit inginer-șef aici, am constatat că necazul era altul : cul-
Ce demonstrează 

rezultatele și experiența 
Cooperativei Agricole 

Ceacova din județul Timiș

turile erau foarte fărimițate, incit pe o solă erau chiar cinci culturi. Am organizat un asolament și o amplasare a culturilor pe ferme în funcție de forța de muncă existentă in satele care intrau in componența cooperativei. Pentru a spori și mai mult rentabilitatea au fost organizate două ferme semincere, care cultivă grîu, porumb și soia, din valorificarea semințelor realizîndu-se venituri mari. Concomitent, am acționat in vederea respectării disciplinei tehnologice lâ fiecare cultură". Am reținut că, în acest scop, la conducerea fermelor au fost aleși specialiști care manifestă exigență și răspundere în aplicarea tehnologiilor. Cei care nu au înțeles să lucreze așa cum se cere au plecat, în schimb, alții, cum sint soții Viorel și Florentina Ștefan, sau Ion Dedu își indeplinesc cu răspundere îndatoririle ce le revin. A sporit și exigența față de calitatea lucrărilor efectuate de mecanizatori. La toate aceste măsuri de ordin organizatoric se adaugă altele de natură tehnică : procurarea de semințe de bună calitate, colaborarea cu Stațiunea de Cercetări Agricole din Lovrin în ce privește stabilirea unor tehnologii, mai ales la producerea semințelor. Ca atare, in ultimii cinci ani s-au realizat, in medie la hectar, 4 500 kg griu, 5 600 kg orz și peste 5 000 kg porumb boabe, livrările la fondul de stat fiind depășite constant, an de an.Datorită creșterii veniturilor, cooperativa a putut să modernizeze și sectorul zootehnic fără să recurgă la credite. S-a organizat o fermă cu circuit închis pentru creșterea bovinelor, avind o capacitate totală de 800 capete, din care 400 vaci cu lapte. Cu sprijinul Institutului Agronomic Timișoara au fost stabilite rații furajere, folosindu-se nutrețurile obținute în unitate și care se
SUCEAVA : Onorarea în avans a comenzilor la exportOamenii muncii de la întreprinderea de Prelucrare a Lemnului din Rădăuți au diversificat producția și au îmbunătățit caracteristicile estetico-funcționale ale mobilierului pentru export. Aceste acțiuni, precum și asigurarea unei calități înalte a produselor și promptitudinea în livrări au determinat partenerii externi să solicite comenzi suplimentare, astfel că. in perioada care a trecut de la începutul anului și pină acum, au fost livrate, peste prevederi, importante cantități de produse. Lucrătorii unității sînt hotărîți să folosească toate rezervele interne și să realizeze exemplar solicitările partenerilor de peste hotare. Un alt co

două zile încheiem a doua prașilă manuală pe cele 114 hectare cu cartofi și 500 hectare cu floarea-soarelui. Din 2 433 hectare ocupate de porumb, mai avem de prășit doar 730 hectare".Se muncește intens și în unitățile din Consiliul Agroindustrial Gruia. In cooperativele agricole din Pătu- lele, Gruia, Girla Mare și Vrata — pe ale căror sole ajungem in cursul zilei — peste 7 000 cooperatori prășesc manual porumbul. De citeva zile acestora li s-au adăugat încă 450 angajați ai diferitelor unități economice din comune. „La noi, buruienile nu ajung să crească, pentru că intervenim imediat cu lucrările care se impun — ne spune Ilie Leca, președintele cooperativei agricole din Pristol. Cum în unitatea noastră toate culturile sînt amplasate în sistem irigat, în mod deosebit ne preocupă calitatea prașilelor, pentru a realiza în acest an producții mult mai mari față de cele de pină acum", împreună cu Maria Cîrlig, inginerul- șef al unității, ne oprim pe citeva porțiuni cu sfeclă de zahăr, floarea- soarelui și porumb, pe care prașilele s-au efectuat cu citeva zile in urmă. Nu zărim nici urmă de buruieni. Au fost completate golurile pentru ca pe fiecare metru pătrat să se mențină densitatea prevăzută pentru irigații.In ritm intens se muncește la întreținerea culturilor și in unitățile din consiliile agroindustriale Recea, Obirșia de Cimp, Gogoșu și Devesel, unde culturile fiind amplasate în sistem irigat s-a prevăzut obținerea de producții ridicate la hectar. (Virgiliu Tătaru).

administrează în hrana animalelor numai preparate. Introducerea a- cordului global a asigurat sporirea producției de lapte, carne și lină, contribuind și la permanentizarea îngrijitorilor, la înțelegerea de către ei a necesității de a invăța, de a-și perfecționa mereu munca. Ca urmare a creșterii producției zootehnice, in 1988 livrările la fondul de stat au fost mai mari față de ce se prevăzuse in plan cu 4 la sută la lapte, 40 la sută la carne și 32 la sută la lină.Realizarea unor producții mari a fost însoțită de răspunderea pentru valorificarea lor superioară, astfel incit interesele unității să nu fie lezate. Cooperativa Agricolă din Ceacova are reprezentanții săi — oameni bine pregătiți — la bazele de recepție, care analizează concomitent cu laboranții bazelor calitatea produselor livrate.Semnificativ este faptul că acum, cu aceleași cheltuieli de producție ca in 1983, ba chiar mai mici, Cooperativa Agricolă Ceacova realizează producții și venituri mult mal mari. Schimbările care au avut loc aici țin de folosirea eficientă a fondurilor. Astfel, in scopul reducerii cheltuielilor s-a asigurat mecanizarea integrală a lucrărilor, îngrășă- mintele chimice au fost aplicate di- ferențiat, redueîndu-se cantitatea lor în anii mai secetoși. în general, s-a renunțat la efectuarea acelor lucrări care nu influențează nivelul producției. în ce privește mecanizarea, nu s-a admis încărcarea unității cu sume pentru lucrări ce nu au fost efectuate.Reducerea cheltuielilor are în vedere ținerea unei evidențe clare a lucrărilor efectuate de către cooperatori. Dacă în urmă cu 6—7 ani nu se făcea decît un pontaj sumar, a- cum se are in vedere nu numai volumul lucrărilor, ci și tariful pe unitatea de produs, stabilindu-se cu exactitate ce i se cuvine fiecărui cooperator pentru munca depusă și producția realizată. Lunar se fac a- nalize economice urmate de măsuri menite să prevină efectuarea de cheltuieli care nu se justifică prin- tr-o producție suplimentară. In a- ceastă privință există o colaborare sțrînsă cu banca agricolă.Prin urmare, tot ce s-a gindit șl s-a făcut pentru așezarea pe baze economice a activității Cooperativei Agricole din Ceacova a avut ca scop sporirea producției vegetale și animale (mica industrie se dezvoltă a- bia acum), precum și reducerea cheltuielilor materiale. Adică s-a gindit și se gîndește economic, așa cum de altfel trebuie gîndită activitatea fiecărei cooperative agricole. Cei aleși la conducerea cooperativei, sprijiniți de cooperatori, au reușit ca dintr-o unitate care avea o situație economică și financiară de neinvidiat, să devină astăzi o unitate care iși încheie activitatea cu beneficii și se autofinanțează. Ce au făcut la Ceacova oamenii — specialiștii, cooperatorii și mecanizatorii — pot și trebuie să facă toți cei care sint chemați să vegheze la buna gospodărire a avuției cooperativelor agricole.
loan HERȚEG 
Cezar IOANA corespondentul „Scinteii”

lectiv din oraș ce se înscrie cu realizări deosebite la export este cel al întreprinderii de Tricotaje „Bucovina", care a depășit planul de livrări cu 3,6 milioane lei. De altfel, mai multe colective muncitorești sucevene au obținut bune rezultate în onorarea în devans a comenzilor și contractelor la export. Intre ele se află întreprinderea de Mașini-Unelte din Suceava, Uzina de Construcții și Repa- ra‘ii Utilaje și Piese de Schimb din Vatra Dornei, Filatura de In și Cînepă din Fălticeni, Fabrica de încălțăminte „Montana" din Cîm- pulung Moldovenesc. (Sava Bejî- nariu).
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Activitatea politico - educativă 
mai bogată în conținut, maiIn județul Cluj, ca pretutindeni pe cuprinsul țării, noul a devenit atributul principal, caracteristic in toate domeniile vieții economico-so- ciale. S-a dezvoltat puternic economia, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, ca urmare a realizării unor importante obiective industriale și agricole, a dezvoltării cercetării științifice și aplicării în producție a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, a sporirii numărului de cadre calificate și ridicării nivelului lor de cunoștințe profesionale, științifice și culturale.Creșterea preocupării colectivelor de oameni ai muncii pentru dezvoltarea intensivă a economiei, pentru modernizarea producției și creșterea eficienței economice constituie tot atîtea obiective ale muncii politico- educative desfășurate de organele și organizațiile de partid. Analiza și controlul efectuate recent la nivelul comitetului județean de partid privind preocuparea organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, a celorlalți factori educaționali din județ pentru îmbunătățirea muncii politico-educative, în vederea îndeplinirii sarcinilor econo- mico-sociale au reliefat faptul că în întreprinderi și instituții, la sate oamenii muncii sînt ferm angajați pentru înfăptuirea prevederilor de plan, acționindu-se pretutindeni cu răspundere și inițiativă în spiritul tezelor, ideilor și orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Perfecționarea activității politico-educative constituie pentru comitetul județean de partid, pentru comitetele municipale și orășenești, pentru organizațiile de partid din întreprinderi, comune, instituții obiective principale. Activitatea poli- tico-educativă și cultural-artistică, sporirea contribuției acesteia la înfăptuirea sarcinilor de plan, a programelor prioritare și speciale au fost analizate in plenare și ședințe de birou și secretariat. In urma a- cestor analize au fost elaborate măsuri menite să conducă la îmbunătățirea activității. Așa. de exemplu, la nivelul comitetelor municipale Cluj-Napoca, Dej, Turda, al comitetelor orășenești Cimpia Turzii și Gherla, al comitetelor de partid de la I.M.M.R. ..16 Februarie". ..Tehnofrig". Combinatul de Utilaj Greu, Centrul universitar Cluj-Napoca, întreprinderea de Prelucrare a Lemnului din Dej, întreprinderea Chimică din Turda, din comunele Mihal Viteazul și Gilău ș.a. organele de partid au dezbătut frecvent în plenare și ședințe de birou modul în care se acționează pentru înfăptuirea problematicii din Programul ideologic al partidului. Aceste dezbateri au fost, în general, precedate de activități de îndrumare, control și analize realizate cu participarea consiliilor de educație politică și cultură socialistă. Biroul comitetului județean de partid, organele și organizațiile de partid din municipii și orașe, din comune folosesc mai intens in ultima perioadă forțnele muncii politice și cultural-educative în scopul cunoașterii și însușirii de

Prețul unei diplome...Dacă vrei să ajungi la casa de cultură din Mediaș. întreabă de teatru : toate drumurile acestui multisecular oraș de pe Tîrnava Mare duc la teatru, instituție de amatori eu respectabile tradiții, foarte cunoscută și iubită de toate virstele orașului. Practic, activitatea teatrală începe aici cam de prin 1624, cind, urmind exemplul celor din Brașov și din alte localități transilvănene, elevii din Mediaș susțineau anual cite două reprezentații teatrale de comedie, potrivit obligațiilor prevăzute in regulamentul școlar. La 1852 începe construcția sălii de teatru — actuala casă municipală de cultură — sală spre care urci pe treptele roase de pașii numeroaselor generații de iubitori ai Thaliei, dornici să audă aici cuvintul românesc în straie artistice, fie că a fost vorba de „Curcanii" lui Grigore Ventura sau de „Noaptea furtunoasă" a lui J. L. Caragiale ori „Revizorul" ' de Gogol. Cdba ce mai merită semnalat cu precădere dintr-o atit de veche și statornică activitate este, anume, faptul că reprezentațiile teatrale au luat amploare după Marea Unire din 1918, cind, îndeosebi formații ale muncitorilor, meseriașilor și elevilor din Mediaș au prezentat pe scena lor spectacole în limba română, maghiară și germană cu opere din dramaturgia clasică, altele din repertoriul epocii și, cîte- va. semnate de autori locali. Din 1964 formația din Mediaș devine Teatrul Popular, formă superioară de organizare a activității artistice de amatori. Aceste formațiuni culturale ale oamenilor muncii sint — scria Radu Beligan — „o expresie a maturității artistice a unor echipe fruntașe, dînd un plus de interes și semnificație manifestărilor de acest gen, prin faptul că deschid perspective pasionante mișcării teatrale de amatori". Teatrul Popular din Mediaș, alături de cele similare din Buzău. Urziceni, Medgidia, Lugoj, Hm. Vîlcea și altele, este .o asemenea „echipă fruntașă", care s-a remarcat printr-o frumoasă pasiune și nobilă perseverență în prezentarea unor lucrări dramatice complexe, pretențioase. Cu o răbdare și seriozitate vrednice de toată lauda, cu un respect înalt față de valorile acestei arte dificile, amatorii s-au pregătit mereu să „înfrunte" lucrări din prima linie a dramaturgiei, rea- lizînd spectacole răsplătite nu numai cu aplauzele unui public entuziast și binevoitor, dar și de elogiile unor reputați specialiști, actori, regizori, oameni de teatru. Și poate că semnul cel mai elocvent al calității pe care o ating in jocul lor acești oameni dăruiți prin vocație și nobilă aspirație unei a doua profesiuni este in faptul că în nici o împrejurare profesioniștii care s-au apropiat de ei, ajutindu-i sau lucrînd împreună, nu i-au privit cu condescendență, scutindu-i de acea atitudine complezentă, de rigoare cind vine vorba despre amatori. Dintre numeroasele exemple posibile, il aleg pe acela al complexului actor șl om de teatru care este Constantin Codrescu : jucînd alături de echipa amatorilor din Mediaș în „Act venețian" de Camil Petrescu, actorul a pus in jocul său întregul talent, dîndu-și măsura seriozității perfect conștient că a-1 sluji pe autorul lui „Danton", a pune in valoare ideile și mesajul operei lui înseamnă, Intre altele, a nu face nici un fel de concesii, ci, dimpotri- 

către oamenii muncii a sarcinilor economico-sociale, a măsurilor stabilite de organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii. Semnificative sint, astfel, preocupările organizațiilor de partid de la întreprinderea Mecanică de Material Rulant „16 Februarie", întreprinderile „Tehnofrig" și „Iris" din Cluj-Napo- ca. Întreprinderea de Sticlărie din Gherla, întreprinderea de Prelucrare a Lemnului din Dej și altele, unde prin acțiunile politico-educative se asigură un climat de muncă anga- jant, responsabil, comuniștii se implică în soluționarea problemelor tehnice și economice, se analizează și se dezbat operativ și se aduc la cunoștința colectivelor de muncă, prin forme și mijloace ale muncii politice de masă, cazurile de încălcare a disciplinei muncii, normele de comportare în societate, în familie.
Cerințe evidențiate de o recentă 

analiză în județul Cluj

O experiență valoroasă, care se cere să fie cunoscută și generalizată este aceea de la întreprinderea de Prelucrare a Lemnului din Dej. Aici, sub genericul „Panoul fruntașilor", sint aduse în atenția colectivului întreprinderii de către consiliul de educație politică și cultură socialistă, prin fotografii, familiile unde șl tatăl, și mama, și unii din copiii lor sint fruntași in muncă sau la învățătură, sînt exemple de comportare în societate, în viața de fiecare zi. La „Tehnofrig" sînt realizate cu operativitate modalități ale propagandei vizuale, care aduce in atenția oamenilor muncii prioritățile și acțiunile principale ale activității economice. In secții întîlnești panouri care atrag atenția asupra sarcinilor fizice și a celor valorice pe lună, decadă și zi, formațiilor și lucrătorilor cu restanțe față de graficul de producție. în același timp, programele echipelor artistice, ale brigăzilor și montajelor, pornind de la asemenea realități, și-au sporit prezența in mijlocul oamenilor, intervin, prin mijloace specifice, în viața și munca acestor colective. Faptele deosebite de muncă, inclusiv realizările in domeniul creației științifice și tehnice, preocupările pentru creșterea exportului și a eficienței producției de export, inițiativele muncitorești sînt puse în evidență prin panouri, gazete de perete, expoziții cu produse noi, vitrine ale calității.Pornind de la constatarea unor minusuri în munca educativă, s-a cerut organizațiilor de partid să antreneze în mai mare măsură organizațiile sindicale și de tineret în organizarea și desfășurarea unor activități politico-educative specifice, pentru mobilizarea energiilor oamenilor muncii la îndeplinirea prevederilor de plan și îndeosebi pentru 

vă, a juca de așa manieră încît să determini o „ridicare în grad" a tuturor, indiferent că sînt amatori sau profesioniști. Interpretindu-1 pe Don Manuel, umplînd scena cu jocul său — nota un cronicar atent — nu o 
acoperă. El se dăruie pe scena amatorilor la fel ca și pe cea a profesioniștilor. Nu face concesii de dragul „colegilor" ocazionali, ci ii ridică și pe ei la nivelul unor parteneri egali. Desigur, ca să-i „ridici" trebuie să existe in el, în acești muncitori, funcționari, profesori, medici, ingineri, tehnicieni, un anume „temperament" latent care, luminat, chemat la viața scenei, să se manifeste în act. intr-un act cultural cu valoare exemplară pentru cei care îi contemplă din umbra sălii. Ce reprezintă teatrul, spectacolul, actul interpretativ pentru acești neprofesioniști ? O „pasiune, un mijloc de destindere, de deconectare și recuperare a capacităților psiho-intelectuale" (dr. Nicolae Lețea), „o floare a succesului in cununa de rid a unei vieți" (Silvia Ponciu), „luptă continuă pentru autodepășire, căutare a eului propriu transpus in zeci de variante pînă la acel deziderat greu de atins : contopirea personalității proprii cu cea a personajului interpretat" și, astfel, o „îmbogățire a ființei" (Dan Vasiliu), ..parte a sufletului meu" (Erich Binder), „o îndeletnicire plăcută și utilă mie și societății", modalitate de „ridicare a nivelului de cultură generală nu numai prin citit și televiziune" (Iosif Costache), „izvor de bucurie" (Silvia Sărășan), „marile satisfacții spirituale dînd viață personajelor cărora le trăiesc bucuriile, durerile" duc la „efectul miraculos pe care teătrul îl are asupra omului" (Gheorghe Voju), „școală de descoperire a frumuseții artei" (Cornel Muscă), „posibilitatea de a te învinge pe tine însuți regăsin- du-te pe scenă in masca și trăsăturile de caracter ale mereu altui personaj", „atmosferă efervescentă, de creație, plăcută și relaxantă, în mijlocul unui colectiv minunat", „posibilitatea cotidiană de a-țl făuri printre spectatori și printre colegi noi și noi prieteni" (Puiu David), „descoperirea unui colectiv minunat care a demonstrat că orice sacrificiu nu este prea mare pentru a găsi calea spre sensibilitatea și sufletul celui mai exigent juriu, publicul" (Vasilica Sasu), „mijloc de a sprijini activitatea educativă" (loan Suciu), „redescoperirea unor pasiuni și trăiri lăuntrice personale, cîștigarea încrederii în mine și în oameni, realizarea unui echilibru moral și a curajului necesar înfruntării în viață a oricăror obstacole", teatrul fiind, în fine, „busola care mi-a orientat pașii pe un drum curat și sigur" (Mariana Dîrloșan). Iată, dar, că pentru ei, mai mult decit o artă, un spectacol, o reprezentație — teatrul este o formă de existență sau, chiar, de regăsire socială, morală, un liant, substanța sufletească a unei solidarități, miraculos instrument de descoperire și fortificare a propriei personalități.Este remarcabil faptul că acești oameni selecționați din diverse categorii și medii cu multă grijă și conduși cu un tact pedagogic ce presupune el însuși talent, competență umană (deținute din plin de actualul director al Teatrului Popular din Mediaș, prof. Ilie Nemeș) s-au arătat în stare să „atace" piese de facturi diverse : de la drama de idei la satiră, 

îmbunătățirea sistemului de desfășurare a întrecerii socialiste, prin introducerea unor criterii noi de competiție între întreprinderi, secții. formații de lucru. Ca urmare, s-au extins cu bune rezultate unele inițiative muncitorești, cum sînt : „Contul de economii al grupei sindicale", „Fiecare cadru tehnico-in- gineresc și de specialitate să rezolve anual cel puțin o problemă tehnică sau de organizare în afara sarcinilor de serviciu", „Cercurile calității", care cuprind peste 250 mii oameni ai muncii. Este necesar ca ele să fie generalizate, aduse la cunoștința tuturor colectivelor. Deși dispun de o bună experiență, organizațiile U.T.C. nu se implică suficient în desfășurarea unei intense activități educative. De aceea, ele au fost stimulate să se ocupe de extinderea mai operativă a unor inițiative proprii, să 

popularizeze prin diferite forme, inclusiv foi volante, acțiunile care să impulsioneze participarea tinerilor la realizarea programelor prioritare din economie. Organizațiile de tineret din municipiul Cluj-Napoca, de exemplu, au o serie de inițiative care merită să fie perfecționate și generalizate, între care „Tinerii se angajează, tinerii răspund", la întreprinderea „Sinterom", „Eu proiectez, eu controlez, eu răspund", la I.M.M.R. „16 Februarie", care antrenează tinerii din cercetare și proiectare, din producție la soluționarea unor probleme tehnice și e- conomice. Colectivele model de muncă și viață care își desfășoară activitatea în mai multe unități din municipiu oferă cadrul unor interesante acțiuni de formare a trăsăturilor profesionale, morale ale tinerilor. Experiența celor mai bune dintre aceste colective este de dorit să fie extinsă in cit mai multe întreprinderi.în sprijinul formării omului nou, pentru dezvoltarea la toți cetățenii — tineri și virstnici — a unor înalte cunoștințe profesionale și cultural- științifice, a spiritului de dăruire în muncă, ca una din comoonentele e- sențiale ale patriotismului socialist, consiliile de educație politică și cultură socialistă, organele și organizațiile de partid organizează ample manifestări cultural-educative desfășurate în cadrul Festivalului național „Cintarea României", cu o largă participare a oamenilor muncii. Așa sînt manifestările devenite tradiționale „Zilele culturii clujene", decadele cultural-științifice organizate în municipiile Turda și Dej, care cuprind deopotrivă simpozioane. schimburi de experiență, conferințe. intilniri cu oameni de cultură și știință, spectacole cultural-artis- 

de la comedia clasică la teatrul de factură populară sau parabolă, de la procesul-dezbatere la acute spectacole inspirate din problematica celei mai stricte actualități socialiste. Cum trebuie să se întîmple îndeobște, dar și cum nu se intimplă pretutindeni, reperul opțiunilor repertoriale îl constituie publicul, natura muncii, a vieții și preocupărilor lui. Iar un public bun, la rin- dul său, nu se formează deodată sau peste noapte : iată de ce la Mediaș se desfășoară, în virtutea unei autentice strategii cultural-educative, o activitate permanentă destinată copiilor și adolescenților, cu un repertoriu adecvat vîrstei lor, inclusiv de către un bun colectiv de păpușari.Ceea ce impresionează pe spectatorul acestui colectiv artistic provine din grija vizibilă acordată culturii teatrale de specialitate, din preocuparea de perfecționare a mijloacelor de joc, din atenția susținută și permanentă pentru tehnica scenică. Ei nu se lasă „jucați" de spontaneitate, ci își cultivă, ca niște creatori autentici, propriile resurse. Știu că spontaneitatea „nativă" nu este, în artă, o simplă înclinație temperamentală, ci un rezultat la care o personalitate autentică ajunge prin cultură, prin mlădiere și chiar rafinament artistic. Așa încît „patimii" și prospețimii — rar întîlnite — pe care le pun în joc 11 se adaugă autocontrolul, educația, instrucția, asimilarea cunoștințelor de specialitate. Naturalețea, firescul sint, în artă, bunuri cîștițrte prin trudă, muncă, învățătură. Se poate vorbi, cred, de conștiință artistică autentică în cazul unor astfel de artiști „amatori", aflați departe de rutina sau blazarea ce pot surveni, la un moment dat, și în cele mai glorioase cariere artistice. Iată de ce putem vorbi, fără teama de a greși, de un diletantism superior, în cel mai bun înțeles al cuvîntului, de o vocație autentică la oameni ale căror profesiuni sau meserii sînt atit de diferite. Prin aducerea la lumină a unor astfel de trăsături existente latent se afirmă, de fapt, complexitatea omului creator, chemat să se manifeste în plenitudinea aptitudinilor sale, a valențelor de cultură contemporană. Viziunea umanistă a epocii noastre reîntronează, și prin atare forme de activitate, dreptul la această plenitudine a vieții, restabilind intrarea in cetate a unor virtualități altădată ignorate dacă nu bagatelizate sau ironizate. Tocmai de aceea, exemplul de seriozitate și talent oferit de actul artistic al amatorilor din Mediaș și al altora ca ei trebuie propus mereu ca antidot eficient al veleitarismului ce „înflorește" și el, în chip spontan și aproape inevitabil, in diverse colțuri ale viguroasei mișcări artistice de amatori.Prin prisma tuturor acestor trăsături ce disting un astfel de colectiv artistic, evenimentul petrecut recent în multisecularul oraș de pe Tîrnava Mare ne apare ca încununarea unei veritabile și pe deplin meritate recunoașteri : Consiliul Culturii și Educației Socialiste a acordat diploma sa de onoare merituosului colectiv artistic al Teatrului Popular din Mediaș. Talent, pasiune, conștiință a misiunii educative, perseverență și respect pentru arta autentică prin care descoperi și te descoperi — iată „prețul" acestei diplome de merit.
C. STANESCU

eficientătice susținute de formații reprezentative.Aplicarea fermă în viață a prevederilor planului, asigurarea unei ample participări a oamenilor muncii, a capacității lor de creație la accentuarea laturilor calitative ale muncii în toate domeniile, la obținerea unor rezultate tot mai bune în industrie, agricultură, in alte sectoare, necesită, așa cum a rezultat în urma analizei amintite. îmbunătățirea muncii politico-educative de masă, a formelor și metodelor folosite. Neajunsurile din producție, cum ar fi nerealizarea integrală de către unele colective a producției fizice, a exportului, consumurile mult prea mari față de normativele stabilite de materiale și energie cu care se realizează o serie de produse, situația necorespunzătoare, economică și financiară din anumite unități a- gricole sint și o consecință a caracterului formal, ineficient al activității de cultură și propagandă desfășurată de organele și organizațiile de partid. Unele consilii de educație politică și cultură socialistă nu reușesc să coordoneze în mod unitar activitatea tuturor factorilor, nu activizează toate structurile politico- organizatorice de partid și de stat, ale organizațiilor de masă și obștești, nu utilizează corespunzător comisiile de propagandiști și agitatori, colectivele muncii politice de masă, ale propagandei vizuale, colectivele de redacție ale gazetelor de perete, ale stațiilor și centrelor de radioamplificare. în unele unități nu funcționează cum trebuie alte forme și mijloace, cum sînt colectivele model de muncă și viață, comisiile de creație tehnico-științi- fică, cercurile inovatorilor și inventatorilor, comisiile inginerilor și tehnicienilor. brigăzile artistice, deși în județ, într-o serie de întreprinderi sint experiențe bune în toate aceste domenii ale muncii politico-educative și cultural-artistice. în urma controlului, așa cum aveau să ne spună unele cadre de partid, membri ai consiliului județean de cultură și educație socialistă, s-a înțeles că trebuie să se acționeze cu mai multă răspundere, cu inițiativă pentru ca munca politico-educativă să răspundă peste tot cerințelor producției. educației multilaterale a oamenilor muncii.
Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii"

O zi însorită în parcul din cartierul 
bucureștean Drumul TabereiFoto : E. Dichiseanu

Cu cei 9 700 locuitori ai săi. Șiretul face parte din categoria orașelor mici ale țării. După ce in Evul Mediu a fost capitală și. reședință voievodală, orașul a decăzut. Adevărata lui întinerire și dezvoltare a început abia in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", ani in care aici s-au construit întreprinderea de covoare plușate, secția de tricotaje „Zimbrul", secția de scule și subansamble accesorii, fabrica de produse lactate etc. Astfel, numărul personalului muncitor a ajuns Ia 5 800, din care peste 4 300 sînt localnici. Fiind situat într-o zonă agricolă, în oraș există o cooperativă agricolă de producție, o stațiune de mecanizare a agriculturii și citeva ferme I.A.S. Sigur, aici ființează un liceu industrial auto, mai multe școli, alte instituții. Deci structura socioprofesională și după virstă a populației este foarte diversă. Pentru satisfacerea nevoilor spirituale ale locuitorilor există centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României", biblioteca bogat înzestrată, muzeul de istorie, deschis la 21 iulie 1985, clubul tineretului etc. Atenția a- cordată de comitetul orășenesc de partid și consiliul popular activității cultural-educative este pusă în evidență atît de analizele din plenarele comitetului orășenesc de partid și din biroul executiv al consiliului popular ale acestui domeniu, ciț și de alocarea, prin premiile obținute în ultimii ani de oraș, pentru clasarea pe locuri fruntașe in întrecerea socialistă, a fondurilor necesare modernizării centrului de creație și cultură sau a muzeului. Totodată, aceasta se reflectă și în intensitatea muncii cultural-

In loboratorul de calculatoare al Liceului de Matematicâ-Fizicâ nr. 1 din lași Foto : S. Cristian

Mai multe feluri, unele păgubitoare, de a privi 
lucrările practice de bacalaureatFinalizare a unui ciclu de Invă- țămînt, lucrările practice de bacalaureat reprezintă o expresie elocventă a nivelului de pregătire a absolventului în meseria aleasă. In toate liceele — in cabinete, laboratoare, ateliere școlare — pot fi văzute lucrări semnate de foști elevi, adesea de o utilitate apreciabilă, modele de urmat pentru colegii lor mai mici. Multe dintre aceste aparate, machete funcționale, instalații care reproduc, la scară redusă, pe cele din procesul de producție industrială, sisteme tehnice, scheme ale unor procese tehnologice își dovedesc importanța in pregătirea tehnico-productivă a elevilor. Pe lingă rolul lor didactic precumpănitor. ele au și o valoare pedagogică subințeleasă : arată viitorului candidat la bacalaureat nivelul atins de predecesorii săi. exigențele probei de examen putînd constitui și o invitație la a depăși, prin complexitate. utilitate, aspect (căci astăzi nu mai este indiferentă forma unui a- parat. instrument, piese etc., estetica formelor industriale devenind o preocupare constantă), ceea ce au făcut absolvenții din promoții mai vechi.Chiar raportîndu-ne la un număr redus de licee, eventual cu același profil, inventarul lucrărilor cu utilitate didactică, nu doar simple piese de muzeu. însemnînd o adevărată zestre materială creată prin efortul de autodotare, este — se poate constata cu ușurință — foarte mare, de- monstrînd realismul procesului in- structlv-educativ în Școala din România contemporană, eficiența integrării. a legăturii sale indestructibile cu cercetarea și producția. A- ceste lucrări sînt semnate, uneori, de mai multi elevi, mai ales atunci cind gradul de complexitate e ridicat. Ele dovedesc cupoștințe serioase'. teoretice și de tehnologie, deprinderi practice formate în anii de liceu ; pe de altă parte, arată calitatea îndrumării primite de la ingineri și maiștri instructori, conducătorii lucrărilor de bacalaureat, caracterul sistematic al activității practice. A- ceasta. in cea mai mare parte din situațiile existente, cînd se respectă normele și indicațiile Ministerului Educației și învățâmîntului, care reglementează și detaliază cu exactitate modul de pregătire și susținere a lucrării practice de bacalaureat. Se mai pot întilni însă, din păcate, și cazuri de improvizație, de terminare a lucrării pe ultima sută de metri, de copiere a ei după alta din anii trecuțl sau pur și simplu de realizare puțin convingătoare. Alteori, trebuie să o spunem, și paternitatea lucrării e discutabilă, inginerul mai „închide ochii", elevul primește o notă... întrebați, cei in cauză aduc diverse scuze și justificări. una mai puțin acceptabilă decit alta. Unii se hotărăsc tîrziu asupra temei ori încep să lucreze tîrziu. altora, prea ocupați cu pregătirea pentru examenul de admitere la facultate. li se pare că această importantă probă a bacalaureatului poate fi ..expediată" într-o formă sau alta. Apar și motive obiective, cum ar fi. de exemplu, dificultatea cu care elevii procură materialele necesare, piesele componente etc. Dar numai aceasta nu poate explica faptul că 

educative. Pentru că activul cultural din oraș este implicat in viața și munca locuitorilor prin acțiunile diverse pe care le inițiază. „La conceperea activității noastre — ne spunea Le- nuța Crețu, președintele Consiliului orășenesc de educație politică și cultură socialistă — avem in vedere formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor, cultivarea la

șate șt secția de tricotaje „Zimbrul" — privitoare la necesitatea apărării și dezvoltării avutului obștesc, si tot la întreprinderea de covoare plușate, la cererea organizației de femei, am intensificat acțiunile de educație sanitară. In acest fel participarea la acțiunile educative și culturale este mai bună".Intensitatea muncii pe tărim spiritual este eviden

niri bilunare pe teme de interes major, contribuind in mare măsură la formarea convingerii br materia- list-științifice la oameni.Sigur, nu ne-am propus să prezentăm în detaliu toate acțiunile organizate, pentru că ele sint, intr-adevăr, multe. Menționăm, în continuare, doar faptul că aici se desfășoară și o bogată activitate cultural- artistică. Numai centrul de

Argumentele performanței 
artistice

aceștia a atitudinii înaintate in muncă, familie și societate, prevenirea încălcării disciplinei de producție, a legilor și normelor moralei socialiste. în tot ceea ce facem urmărim formarea omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate. Pentru aceasta, pornim de la cerințele oamenilor, venind in intimpinarea solicitărilor lor. Astfel, multe din acțiunile planificate și desfășurate au fost concepute chiar la cererea unor organizații de partid și de masă sau a unor colective muncitorești. De exemplu, la cooperativa meșteșugărească au fost organizate, la solicitarea comuniștilor, expuneri și simpozioane privind politica externă a partidului și statului nostru, la întreprinderea de covoare plu

țiată și de numărul activităților organizate. Oamenii muncii au posibilitatea fie să audieze expuneri, simpozioane și să se întilneas- că cu brigăzile științifice și juriști, fie să participe la dezbateri, spectacole cultural-artistice și să vizioneze expoziții de carte beletristică, medicală și tehnică. Pentru că, zilnic, la centrul de creație și cultură socialistă „Cîn- tarea României" sau in întreprinderi și instituții au loc diverse acțiuni. In ultimul timp, la întreprinderea de covoare plușate, secția de tricotaje „Zimbrul", cooperativa meșteșugărească, secția de scule și subansamble accesorii, spital, muzeu, centrul de creație și cultură socialistă au avut loc simpozioane, expuneri și dezbateri. Concomitent, cele 5 brigăzi științifice au întil-

creație și cultură socialistă are 11 formații, între care corul de cameră „Cantabile" funcționează din 1948. Sub egida Comitetului orășenesc al U.T.C. iși desfășoară activitatea 4 formații, printre care și renumita formație de mandoline, alcătuită din 40 elevi; alte 8 formații activează în unități economice și instituții, cele mai multe la întreprinderea de covoare plușate. Unele au cîștigat titlul de laureat în edițiile precedente ale Festivalului național „Cîn- tarea României". Aceasta datorită muncii, dăruirii unor pasionați slujitori ai actului cultural, între care Constantin Iacubovici, Mona Nanovschi, Angela Se- redenciuc, Gabriel Mocrei, Corina Ungureanu și mulți, mulți alții, care, după ce-și încheie activitatea la clasă, în cabinetul medical, la

unii se trezesc in ..ceasul al doisprezecelea". folosind eventuala „înțelegere" (nepedagogică I), mai mare decit e admisibil, din partea profesorilor îndrumători.De aceea, cu atît mai mult o experiență valoroasă in această privință, așa cum am întilnit la Liceul agroindustrial din Drăgășani, județul Vîlcea, ni se pare demnă de a fi cunoscută. Prin natura lucrurilor, la acest profil lucrarea practică are un specific aparte, presupunînd con
tinuitate. observație atentă, urmărire 
a întregului ciclu tehnologic pe o 
perioadă mai îndelungată. Tocmai din acest motiv munca în asalt se exclude, căci viitorul muncitor agricol cu înaltă specializare, la nivelul noii revoluții agrare, trebuie să dovedească nu numai asimilarea unor cunoștințe temeinice la obiectele de specialitate și la disciplinele fundamentale, fără de care orizontul său de cunoaștere va fi limitat ; el trebuie, apoi, să facă dovada că poate executa. sub îndrumarea competentă și minuțioasă a cadrului didactic. în
tregul ciclu de lucrări agricole. Și aceasta cere timp pentru observație, analiză. îndreptarea unor eventuale erori (intr-un proces de instruire se învață și din greșeli, în producție insă o eroare poate fi scump plătită). De specificul acestui mod de a lucra sint convinse desigur toate cadrele didactice din liceele agroindustriale, dar nu în toate se nsigură elevilor o manieră de activitate, in scopul finalizării lucrării de bacalaureat, atit de bine organizată cum am observat la Drăgășani. „Cu cîțiva ani în urmă, ne spunea In acest sens prof. Dan Binișor, directorul liceului. am hotărit ca în școala noastră verificarea probei practice la examenul de bacalaureat să se facă în condiții de producție. Aceasta înseamnă, pe scurt, pentru elevii liceului din Drăgășani, următoarele : lucrarea de bacalaureat este aleasă încă din clasa a Xl-a, și nu la începutul ultimului an de studiu. Hotărîtâ, tema lucrării se discută și aprobă în consiliul de conducere al liceului, după care elevul trece Ia execuție. Lui i se repartizează o mică parcelă în cadrul fermei didactice, pe care lucrează și urmărește o cultură — cu tot ce implică din punct de vedere tehnologic acest lucru (de la pregătirea terenului la recoltat) și asemănător cu condițiile in care va lucra după absolvire. Astfel, el are posibilitatea de a realiza concret un 
produs agricol, nu doar de a -simula» activitatea practică." Fiindcă, a- dăugăm noi. dacă elevul și-a ales, de exemplu, o lucrare legată de cultura porumbului în primul trimestru al clasei terminale, ce se va putea observa în luna iunie, cînd se susține examenul de bacalaureat ? Concluzia trasă de cadrul didactic pentru a da un calificativ va fi. volens nolens, parțială, rezultatul final (căci in funcție de el trebuie să apreciem orice activitate) va apărea cînd absolventul e deja integrat în producție sau a pășit în învățămîntul superior... Alegîndu-și mai devreme tema, se anulează pericolul formalismului, al lucrului „de mîntuială" (după mentalitatea că „merge și așa, tot promovăm la bacalaureat"), tînărul 

știind că munca lui se va vedea în timp, iar îndrumătorul lucrării avînd răgazul de a da explicațiile necesare, „pe viu", în fiecare fază a culturii. Sporesc așadar atit responsabilitatea elevului, cit și cea a profesorului coordonator, căci, in cîmp, orice abatere de la normele tehnologice poate duce la anularea unei munci susținute, conștiincioase. Profesorul Dumitru Duțu, director adjunct. ne-a exemplificat printr-o bogată serie de lucrări practice de bacalaureat din ultimii doi-trei ani. Sînt teme importante, reflectând specificul zonei agricole în care se află liceul, remarcabil în mai multe rinduri, de la baza didactică, organizarea sistematică a cabinetelor și laboratoarelor (excelente toate cele de la disciplinele tehnologice, alături de cabinetele de științe sociale, de istorie, biologie, contabilitate) la desfășurarea practicii productive și la urmărirea modului in care absolvenții s-au integrat in producție.In prima direcție, colectivul didactic de la Liceul agroindustrial din Drăgășani, una dintre școlile de profil fruntașe din țară, alături de cele de la Huși. Salonta, Șimleu Silva- niei. Slobozia, Tăndărei, Clacova ele., se evidențiază prin felul în care folosește condițiile oferite de zona a- gricolă în care se află. Prin caracteristicile ei. aceasta poate „acoperi" tot ce prevede programa școlară pentru un liceu agroindustrial. Avantajul, substanțial, a fost folosit cu pricepere în această școală.In a doua direcție, este de amintit studiul sociologic privind integrarea socioprofesională a absolvenților. Început din 1980 de catedra de științe sociale. Concluzia desprinsă este in general foarte bună, in toate unitățile agricole din județ putînd fi intîlniți foști elevi ai liceului, bine cotați, specialiști de nădejde. Iată, de exemplu, majoritatea cercetătorilor de la Stațiunea de Cercetări și Producție Vitivinicolă Drăgășani, unitatea patrona toare a liceului, provin din absolvenții școlii. Ei își aduc o contribuție substanțială la munca de cer- c'etare intr-un domeniu în care stațiunea din Drăgășani se evidențiază, pe lingă medaliile și diplomele obținute Ia concursurile naționale și internaționale de vinuri, prin crearea unor noi soiuri de viță de vie. ..Mulți dintre absolvenții Liceului agroindustrial Drăgășani. arăta dr. ing. Nicolae Zinca, directorul stațiunii, au astăzi munci de răspundere. lucrînd în domenii dintre cele mai diverse : cercetare științifică, invățămînt., producție. Sint cadre cu studii superioare sau medii, foarte bine pregătite din punct de vedere profesional. Dintre aceștia, unii lucrează în unitatea noastră ca cercetători științifici cu activitate prodigioasă, recunoscut! pe plan național și internațional ca personalități cu înaltă competentă profesională". Un argument în plus, un argument elocvent, oglindind nivelul de pregătire al elevilor care Învață in Liceul agroindustrial din Drăgășani.
Costin TUCHILĂ 
Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii"

războiul de țesut, mașina de cusut sau la tabloul e- lectric, vin direct la repe— tiții și spectacole pentru a-și umple inimile de bucurie în urma fiecărei reușite sau pentru a o lua de la capăt pentru a-și ridica măiestria și a reuși să lumineze inimile colegilor prin calitatea artistică a manifestărilor culturale susținute.Sint, toate acestea, reușite meritorii ale activului cultural din oraș. Dar, așa cum reiese din parcurgerea locurilor de desfășurare a acțiunilor educative și culturale menționate pină a- cum, în activitatea cultural-artistică sînt și „absenți" : stațiunea de mecanizare a agriculturii, cooperativa agricolă de producție, fermele zootehnice. De ce ? E drept, și în aceste unități au fost or- fanizate unele acțiuni, nsă foarte rar. Or, beneficiari ai actului cultural- educativ trebuie să fie in egală măsură toți locuitorii orașului. Inclusiv lucrătorii din agricultură, cărora le revine importanta sarcină a înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, aceasta cerînd un larg orizont de cunoștințe politice, de cultură generală și profesionale. Acestea se pot dobindi atit prin participarea la acțiuni de interes general, la centrul de creație și cultură „Cintarea României", la care o bună parte dintre ei iau parte, cît și la altele, specifice, care se cer organizate chiar în unitățile a- gricole, în perioadele corespunzătoare. Astfel, activul cultural și-ar întregi și îmbogăți activitatea și ar răspunde in mai mare măsură cerințelor educației actuale.
Sava BEJ1NAR1U 
corespondentul „Scinteii"
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• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
într-un număr de acum 41 de ani, ziarul local „Chemarea" publica la rubrica „Realizări de seamă" o știre care făcea cunoscut că „La atelierele C.F.R. din Tirgoviște (astăzi întreprinderea de Utilaj Petrolier — n.n.) a fost reparată o pompă de motorină și a fost confecționată o mașină de polizat". Erau anii de după război, cînd muncitorii din județul Dîmbovița, împreună cu întreaga noastră muncitorime, trudeau din greu pentru a turna temelie nouă și durabilă industriei, economiei, țării. Par mărunte din cale afară acește „realizări de seamă" dacă sint cîntărite cu unitățile de măsură ale prezentului.Mai 1989. Muncitorii dimbovițeni. de zeci de ori mai numeroși, stăpini ai unei industrii de aproape 100 de ori mai puternice aduc, asemenea muncitorilor de pe întregul cuprins' al țării, noi și noi dovezi ale abnegației și răspunderii care le sînt caracteristice dintotdeauna. Asupra cărora să ne oprim mai întîi ?Platforma Oțelăriei Electrice nr. 2 a Combinatului de Oțeluri Speciale din Tîrgoviște trăiește, așa cum ne asigură inginerul Florin Stănescu, șef secție coordonator, o zi obișnuită și liniștită de muncă. Ne-a comunicat acest lucru în patru reprize întrerupte de convorbiri telefonice cu conducâtc-ri ai unor locuri de muncă, timp in care s-a interesat in ce stadiu au ajuns două șarje de Oțel special, solicitat urgent de întreprinderi din domeniile aeronautic și energetic nuclear, a controlat calitatea unei piese și a transmis cum și pînă cînd să se execute lucrările de reparații la un utilaj important. Reușim să'mai notăm, tot cu întreruperi-, firește, că secția se află în cea mai rodnică etapă din existen
CALITATEA MODERNIZĂRII

(Urmare din pag. I)zare, semnalate in repetate rînduri de conducerea partidului. în programele întocmite in unele Întreprinderi pot fl găsite destule măsuri de rutină sau premergătoare procesului de modernizare propriu-zis și nea- vind prea multe tangențe cu acesta. Măsuri care ar trebui, mai degrabă, să facă parte din obișnuitele programe tehnice, de creștere a productivității muncii sau de perfecționare a unor aspecte desigur necesare, dar mai puțin importante ale procesului de fabricație. Alteori, numărul exagerat de mare de măsuri prevăzute intr-un program sau altul le face nu numai dificil de urmărit, dar. in a- celași timp, sugerează fără echivoc lipsa unei veritabile strategii de dezvoltare pe ramuri, subramuri. tehnologii și grupe de produse. Mai mult decit atit, aglomerarea unor programe de modernizare cu măsuri obișnuite nu este de natură să permită o concentrare eficientă a specialiștilor și resurselor materiale a- supra obiectivelor cu adevărat determinante în procesul de modernizare. Nu întâmplător, se remarcă înclinația unor cadre de conducere și specialiști din ministere, centrale și întreprinderi de a evalua rezultatele modernizării apelînd la o bază de raportare care privește in mod paradoxal, dar cu obstinație, in trecut, mulțumindu-se să înregistreze doar progresele față de o stare de lucruri anterioară, ocolind problemele de competitivitate sau comparația cu nivelul atins de tehnologiile și produsele reprezentative pe plan mondial.Ce dezvăluie această realitate ? Că există destule întreprinderi în care nu s-a făcut încă distincția clară intre necesitatea optimizării activității prezente. în scopul obținerii unei eficiente maxime, și necesitatea modernizării ei structurale, de care depinde însăși capacitatea de a se pregăti premisele tehnice și economice ale unei competitive activități viitoare. Așa-zisele măsuri de modernizare, minore prin însăși ținta lor modestă, pe de o parte, iar pe de altă parte, măsurile de-a dreptul extravagante, in dezacord cu „pulsul" vieții economice sau fără condiții obiective de transpunere în practică, sînt cele două extreme ale acestor neclarități in privința rosturilor profunde și a mijloacelor de care este nevoie pentru a asigura succesul și performanțele scontate de pe urma acțiunii de modernizare. Și intr-un caz și în celălalt, eroarea comisă iși face simțite consecințele în lipsa de flexibilitate, în puterea scăzută de adaptare la evoluția rapidă a mediului economic și la sarcinile sporite sau total noi de producție. Cu efecte deloc neglijabile asupra gradului de competitivitate pe piața externă.Fără îndoială, procesul de modernizare se poate desfășura la un nivel calitativ mai ridicat sau mai

ța sa, că lunile cu producții record s-au succedat una după alta, aceasta în care ne aflăm situîndu-se, în ce privește rezultatele zilnice, la cota cea mai inaltă.O zi „liniștită", așadar, după cum ține să precizeze, ceva mai tîrziu, și maistrul Gheorghe Catri- na. coordonatorul activității la grupul de cuptoare nr. 1, sector ce poartă același număr și în întrecerea socialistă. Aici se produc „specialitățile", adică oțe

în reparație. Acum, se așază „farfuria" — un scut metalic pe care vor sta zidarii șamotori — și se pregătesc contelnerele cu materiale. Peste puțin timp vor intra și ei în incinta ce pare căptușită cu materie solară. Stelian Tu- naru, unul dintre șamotori, este de pe. acum convins că operația va reuși chiar mai bine Ca in zilele trecute la cuptorul nr. 6. unde puțin a lipsit, mai exact două ore, pentru a reduce timpul de execuție la ju

magazinată în „urșii" de oțel se refolosește în procesul de laminare. Și sosesc. în mod ritmic, adaugă secretarul comitetului de partid al Uzinei nr. 2, la- minatorul Eftimie Dumitrescu, așa că ștafeta bunelor rezultate se transmite din oțelării spre laminoare și forjă, o dată cu oțelul ce nu apucă să se răcească.Trecem peste multe file ale carnetului de reporter, unde sint consemnate alte șl alte fapte pilduitoare,
Exemplară răspundere 

muncitorească
luri mai puțin obișnuite, datorită rigorii exigentelor fizico-mecanice la care trebuie să răspundă. Precizie și operativitate. — cu aceste cuvinte pare a începe vocabularul acestor oameni, iar legătura dintre vorbele și faptele lor se poate argumenta astfel : unu — aceste oteluri, pe care le produc și care se cumpărau cindya de la vreo 65 de firme reputate din străinătate, sînt acum foarte solicitate și bine primite ; doi — deși, ca să spunem așa, ele se obțin cu mare migală, asta nu-i împiedică să producă, în fiecare schimb, o șarjă în plus față de plan. Adică 50—60 tone oțel „specialitate".Ceva mai încolo — o zonă învăluită intr-un calm care se dovedește a fi doar aparent, căci aici ambianța este mai tensionată ca oriunde. în urmă cu două ore, la cuptorul nr. 7 a fost evacuată ultima șarjă înainte ca acesta să intre

mătate față de normativ. A fost bine și așa : ca urmare, în timpul ciștigat, cuptorul a produs 300 tone oțel mai mult. Mihai Con- durache, Alexandru Popescu, Vasile Marinescu și ceilalți muncitori din formațiile de zidari șamotori vor lucra aici organizați pe baza unui program nonstop, în schimburi ce nu pot fi mai lungi de un sfert de oră. Cînd vor termina, după 24 sau 30 de ore, dacă cineva va arunca un cocoloș de hîrtie în cuptor, acesta se va transforma instantaneu într-un ghem de flacără.La laminorul degrosisor și de semifabricate, Vasile Pană, ocupantul locului nr. 1 in „topul" laminatorilor, ne spune că lingourile ce se toarnă în oțelăria pe care tocmai o părăsisem sint așteptate aici precum piinea caldă. Ele ajung foarte fierbinți, ceea ce, apreciază el, reprezintă un mare ciștig de energie, deoarece o parte considerabilă din uriașa căldură în

avînd ca autori pe muncitorii și cadrele tehnice de la Combinatul de Oțeluri Speciale din Tîrgoviște, pentru a prezenta selectiv, desigur, preocupări similare, situate la aceeași cotă a exemplarității, ale altor colective muncitorești din județ. Pe aceeași platformă industrială, la întreprinderea de Strunguri, maistrul llie Teodorescu, secretarul comitetului de partid, ne informează că aici au fost produse, peste prevederi, mai bine de 30 de strunguri paralele cu diametrul de prelucrare de peste 600 milimetri, și 29 strunguri automate, iar ci ți va pași mai spre miazănoapte, la întreprinderea „Romlux", aflăm că, printre înfăptuirile de ultimă oră, se numără finalizarea mașinii și tehnologiei de tăiere a benzilor subțiri din oțel de către un colectiv format din inginerul Stelian Hodea și maiștrii Radu Știrbei și Ion Diaconescu, Nu putem părăsi, se înțelege, Tîrgoviș-

coborit, dictat de inteligența și clarviziunea cu care sîrit formulate opțiunile sale strategice, de fundamentarea riguroasă a mijloacelor necesare, in sfirșit, de capacitatea de a pune în aplicare programele de măsuri stabilite. Dar calitatea modernizării mai depinde și de alți factori, care acționează in afara întreprinderii. Ne referim la potențialul real al economiei naționale de a satisface concomitent multiplele solicitări de înnoire primite din toate sectoarele de activitate. Ceea, ce ridică inerent probleme complexe legate de ierarhizarea priorităților, de planificare în timp a resurselor necesare și de asigurare efectivă a lor. Deci este necesară o strinsă corelare, un dialog activ și competent la nivelul fiecărei ramuri economice, iar acolo unde e necesară, și de cele mai multe ori e necesară, o strinsă legătură interramuri. Coordonarea permanentă a acțiunii de modernizare este o cerință de prim ordin, însăși garanția reușitei ei. Coordonare ce nu poate ignora, ca o condiție prealabilă, stabilirea mai riguroasă a unor elemente de ordin metodologic, precum noțiunea de fonduri pentru modernizare, timp de recuperare a efortului investițional, responsabilitățile în precizarea și asigurarea condițiilor materiale.în sfirșit. calitatea modernizării mai este dependentă și de ritmul in care se desfășoară acest amplu proces. Una este să obții acum sau intr-o perspectivă apropiată rezultatele economice așteptate și cu totul alta este să le amini pentru o dată indefinită. Inutil să mâi spunem, de altfel, viața confirmă sistematic că numai cel care știe să opteze la timp, să investească resursele, inclusiv cele de inteligentă, pe care le presupune modernizarea, are cele mai mari șanse să-și asigure un a- vans benefic în competiția economică. Desigur, modernizarea se poate face și cu „pași mărunți", ' încetul cu încetul, dar o asemenea perspectivă se află în discrepanță totală cu exploziva manifestare a revoluției ștlințifico-tehnice contemporane.Atît calitatea, cit și ritmul modernizării indică maturitatea teh- nico-economică la care s-a ajuns și
GIURGIU : Se extinde rețeaua prestărilor de serviciiȘi în acest an, Uniunea Județeană a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor Giurgiu și-a propus să extindă rețeaua prestărilor de servicii către populație. Dacă în 1988 activitatea de prestări servicii și industrie mică din județ s-a desfășurat in peste 600 unități și puncte de lucru repartizate pe 60 de profiluri, la sfîrșitul acestui an sectorul respectiv se va extinde cu alte 100 noi unități moderne, din care un număr de 28 unități și puncte 

devine „busola" ultrasensibilă a direcțiilor viitoare de acțiune. Iar prima dintre ele constă in descifrarea și însușirea profundă a legilor modernizării, în consonanță cu revoluția științifico-tehnică actuală și stadiul de dezvoltare economică, deoarece practica însăși a evidențiat cit de greșite sînt optica și speranța că acest proces de profundă remo- delare a aparatelor de producție se poate desfășura oricuni. la voia întâmplării sau sub auspiciile la fel de nefaste ale inspirației de moment. Se vorbește adesea despre lipsa unei rețete-tip în această privință. E a- devărat, dar acceptind acest punct de vedere nu se poate trece cu vederea peste faptul că oricît de diverse și numeroase ar fi situațiile particulare din economia mondială și cea națională, ele se încadrează totuși în anumite tendințe de acum ferm conturate.Mai întâi. în efortul de modernizare nu poate fi ignorat aportul informaticii și ciberneticii, influența majoră a microelectronicii, promisiunile și confirmările în vastul domeniu al automatizării flexibile și roboților, contribuția marketingului și a organizării științifice și, pe același plan de importanță cu ele. noua viziune, sistemică, integratoare asupra structurii și funcțiunilor aparatelor de producție. Cine le ignoră, totuși, va fi obligat, mai devreme sau mai tîrziu, să se întoarcă cu fața spre realitate. Fiindcă flexibilitatea, ca atribut inseparabil și hotăritor al competitivității, al succesului economic. nu poate fi nici un moment desprinsă de acest inestimabil suport oferit de domenii de vîrf ale științei.Iată deci probleme esențiale care se cer clarificate in fiecare unitate și sector economic. Trebuie limpede înțeles că interdependența dintre informatică, microelectronică, cibernetică, automatizare flexibilă, robotizare. marketing, organizare științifică nu este pîtuși de puțin o „modă" trecătoare, ci, dimpotrivă, un factor hotăritor de progres. Numai corelația lor organică conferă adevărata natură și dă măsura reală a procesului de modernizare.
Cristian ANTONESCU

de lucru au fost date în folosință. O atenție cu totul deosebită se a- cordă în prezent dezvoltării rețelei de prestări servicii către populație, precum și activității de mică industrie în majoritatea localităților. Astfel, la Mihăilești și Bolin- tin Vale se vor înființa, numai in acest an, 20 de unități prestatoare de servicii către populație, cele mai multe fiind amplasate Ia parterul ansamblurilor de locuințe recent construite. (Ion Gaghii). 

tea fără să spunem un cu- vint despre constructorii de utilaj petrolier, cei de la fostele Ateliere C.F.R., ateliere din care n-a rezistat mai nimic procesului de înnoire și dezvoltare ce a avut loc in ultimele două decenii. Să reținem că aici s-au încheiat probele la o nouă instalație de intervenție la sonde, acționată cu curent continuu și avînd parametrii • tehnico-func- ționali superiori.Dar răspunderea și abnegația muncitorească rodesc peste tot in județul Dîmbovița. Colectivele unităților economice din Gă- ești au depășit sarcinile de plan cu multe milioane lei, reprezentînd valoarea unor importante cantități de u- tilaj chimic, frigidere și piese de schimb. La Fieni, cimentiștii, deținători ai înaltului titlu de Erou al Muncii Socialiste, se prezintă ca întotdeauna cu un bilanț remarcabil pe toate planurile. Vecinii lor. producătorii de lămpi electrice speciale de la întreprinderea „Steaua Electrică", distinși la rîndul lor trei ani consecutiv cu Ordinul Muncii clasa I — la fel. Cu cîteva mențiuni : produsele lor sînt înnoite la ora actuală în proporție de 92 la sută, becurile situate la nivel tehnic mondial reprezentînd 97,6 la sută din întreaga producție. Și, ca o consecință firească, becurile sint tot mai cerute peste hotare.Sint, toate acestea, fapte de muncă remarcabile decupate din fluxul viguros și neîntrerupt al muncii. Numărul și greutatea lor specifică sporesc mereu, avînd ca impuls efortul cotidian, priceperea și destoinicia. dorința permanentă de progres a oamenilor ce se numesc — suprem titlu de noblețe ! — oameni ai muncii.
Gheorghe MANEA corespondentul „Scinteil"

BISTRIȚA : Rezultate 
superioare in valorificarea 

masei lemnoaseColectivul de oameni ai muncii din cadrul Combinatului de Prelucrare a Lemnului de pe platforma industrială a municipiului Bistrița a fost gazda consfătuirii pe țară a producătorilor de mobilă tapițată. O întâlnire de lucru care și-a fixat ca țel, în cadrul unui reușit schimb de experiență, creșterea volumului de tapițerii, concomitent cu reducerea consumurilor de masă lemnoasă, în vederea creșterii substanțiale a producției de export la acest gen de mobilier deosebit de solicitat atit de beneficiarii interni, cît și de cei externi.O întrebare firească : De ce a fost aleasă pentru această manifestare unitatea din municipiul Bistrița? Argumentul l-au constituit tocmai rezultatele deosebite obținute de acest colectiv într-un domeniu în care activitatea pro- priu-zisă are o vechime doar de circa 10 ani, secția de mobilă tapițată intrind in producție in 1978.Simțind, cum se spune, pulsul crescind al cererii, bistrițenil au trecut fără șovăire la reorganizarea spațiilor de producție și la dotarea lor în exclusivitate cu forțe proprii. în acest fel, au luat naștere sectorul de executat schelete din lemn, confecții metalice, croit poliuretan, de croit și cusut stofe, precum șl cel de tapițerie propriu- zisă. întreaga activitate a fost reorganizată îritr-un singur semestru, concomitent cu policalificarea și calificarea personalului muncitor.Realizările bune obținute în a- cest domeniu ai producției de mobilă se datorează in cea mai mare parte celor peste 500 de muncitori și specialiști ai secției amintite, ca și altor factori de răspundere din combinat, prin intermediul activității cărora numai in 1988 și în primele patru luni din actualul an au fost create și omologate 32 de produse noi, așa incit în 1989 ponderea mobilierului taplțat in totalul producției de mobilă a combinatului bistrițean va depăși 35 la sută.Eforturile depuse fac ca aceste produse să fie solicitate și exportate în numeroase țări din Europa. Calitatea produselor se situează la cele mai înalte cote, iar eficiența economică este printre cele mai mari din cadrul centralei de resort, indicele de valorificare a masei lemnoase fiind in acest an mai mare față de 1988 cu 200 de lei la fiecare metru cub de lemn utilizat. Este de reținut, totodată, că pe primele 4 luni ale anului planul la export total și pe fiecare relație în parte a fost depășit, succes dedicat celor două mari evenimente politice ale anului : aniversarea a 45 de ani de la eliberarea patriei și Congresul al XIV-lea al partidului. (Gheorghe Crișan).

Cronica zileiîn zilele de 15—19 mai a.c., o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de tovarășul Vasil Momov, prim-adjunct al șefului Secției Politica Ideologică a C.C. al P.C.B., a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Membrii delegației au avut convorbiri la C.C. al P.C.R., Comitetul municipal București al P.C.R. și Comitetul județean Brașov al P.C.R., Academia de Studii Social-Politice de pe lingă C.C. al P.C.R., au vizitat obiective economice, sociale și culturale din Capitală și județul Brașov.La încheierea vizitei, delegația bulgară a fost primită de tovarășul Ion Stolan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. A fost de față Ivan Likov, însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei R.P. Bulgaria la București. *în perioada 16—19 mai a.c., la Constanța, și-a desfășurat lucrările cea de-a 33-a Conferință a Comitetului Sportiv al Armatelor Prietene (C.S.A.P.). Au luat parte reprezentanți ai sportului militar din 22 țări socialiste și în curs de dezvoltare din Europa, Asia, Africa și A- merica Latină. Participanții la conferință au efectuat un schimb de experiență în domeniul pregătirii fizice și al sportului de performanță din armatele membre ale C.S.A.P. și au dezbătut probleme legate de amplificarea în continuare a colaborării dintre echipele sportive militare. Au fost vizitate unele unități ale Armatei Republicii Socialiste România, precum și obiective economice, istorice și turistice din țara noastră. (Agerpres)
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13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptâmtnă (color)
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare (co
lor)

19,35 Teleenciclopedia (color)
20,05 Steaua fără nume. Emlsiune-con- 

curs de muzică ușoară (color)
21,00 Film artistic : „O afacere"
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 20 mai, ora 20 — 23 
mai, ora 20. In țară : Vremea va fi caldă 
la început, apoi se va răci treptat în- 
cepînd din nordul țării, iar cerul va 
fi temporar noros. Ploi care vor avea 
și caracter de aversă. însoțite izolat de 
căderi de grindină vor cădea pe alocuri 
in nordul, centrul și estul țării. In ce
lelalte zone ploi izolate. La munte, la 
peste 1 800 metri, trecător se vor sem
nala averse de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va prezenta intensificări trecă
toare în estul țării și la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 4 și 12 grade, mai coborîte in zo
nele depresionare pînă spre zero grade, 
iar maximele vor fl cuprinse între 18 
șl 25 de grade, mal ridicate la început 
în sud. La București ; Vremea va fi 
relativ caldă în prima parte a interva
lului, apoi se va răci ușor. Cerul va fi 
variabil. Averse trecătoare de ploaie 
după-amiezele. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 12 grade, iar maximele 
în jur de 25 de grade, la început, apoi 
vor scădea pînă la 20 de grade.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Numerele extrase la tragerea 

Loto din 19 mai 1989Extragerea I : 27 64 73 29 11 52 39 41 89Extragerea a Iî-a : 42 59 26 12 6 380 30 20Fond total de cîștiguri : 673 210 lei.
cinema

• O vară cu Mara : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Numele meu e clovnul („Zilele fil
mului indian") : STUDIO (59 53 15) — 
8,30; 13,15: 18
• Martori dispăruți : ARTA (21 31 86)
— 15: 17; 19
• Maria și Mirabela In Tranzlstorla : 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• vacanța cea mare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Noi, cei din linia tntii : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 18
• Frangois Villon : COTROCENI 
(81 68 88) — 14,30; 18
• De Ia 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 : DOINA (16 35 38) — 9; 
11; 13
• Fotografiile Sldoniei : TIMPURI

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CAMERUN

Domnului PAUL B1YA
Președintele Republicii Camerun YAOUNDESărbătorirea Zilei naționale a Republicii Camerun imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului camerunez prieten.Sint încredințat că bunele raporturi de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român șl camerunez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste RomâniaAstăzi poporul camerunez sărbătorește împlinirea a 17 ani de la proclamarea republicii. Acest eveniment, care a survenit la aproximativ un deceniu după victoria mișcării de eliberare națională, a pus capăt sistemului federal e- xistent pină în 1972, contribuind astfel la consolidarea unității statale și la impulsionarea eforturilor pentru lichidarea înapoierii economice moștenite din trecut.Tinărul stat de pe coasta de vest a Africii (suprafața — 475 442 kmp ; populația — 8,3 milioane locuitori) a reușit, în- tr-o perioadă scurtă, să înregistreze o serie de realizări pe linia schimbării structurii economiei naționale. în timp ce odinioară Camerunul era cunoscut ca țară exclusiv agrară, a cărei economie se baza în special pe producția de cacao (locul al 5-lea în lume), cafea și bumbac, în prezent și-a creat un sector industrial propriu, a cărui dezvoltare și

modernizare reprezintă un obiectiv esențial al politicii guvernamentale de creștere și diversificare a economiei. Astfel, în domeniul industriei extractive, ramură dominată de producția de țiței (8,4 milioane tone în 1988) — destinată în proporție de peste 80 la sută exportului —, opțiunile vizează intensificarea cercetărilor și prospecțiunilor în vederea descoperirii unor rezerve noi de țiței, gaze naturale și minereuri. Se are, totodată, în vedere, intensificarea valorificării zăcămintelor de fier și a zăcămintelor de bauxită (estimate la 1 miliard tone șl considerate printre cele mai importante din Africa), concomitent cu continuarea prospecțiunilor șl exploatarea zăcămintelor de uraniu, diamante etc. în cadrul planului cincinal de dezvoltare, se pune accent pe industria aluminiului, puternic orientată
ACTUALITATEA SPORTIVA

ASTĂZI ÎNCEP LA BRUXELLES

CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE 
DE GIMNASTICĂAstăzi încep la Bruxelles campionatele europene feminine, la care sint înscrise sportive din 25 de țări, întrecerile europene sînt individuale și se desfășoară numai cu exerciții liber alese.După cum am anunțat, gimnastica noastră va fi reprezentată de multipla campioană olimpică Daniela Silivaș, de medaliata olimpică Gabriela Potorac și de debutanta la o competiție de anvergură pentru senioare, Cristina Bontaș. Gimnastă de rezervă este Maria Neculiță.

★
FOTBAL. Azi, la București, meci restant din campionatul .diviziei A : Victoria — Oțelul, la complexul sportiv Dinamo. Miine, la Hunedoara, Corvinul — Universitatea Cluj-Napoca, iar la Craiova, Universitatea — F.C. Olt.ȘAH. De la secretariatul din Lucerna al Federației Internaționale de Șah se anunță că semifinalele turneului candidaților la titlul mondial se vor desfășura în luna octombrie la Londra. Așa cum se cunoaște, în semifinale se vor întilni fostul campion mondial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) cu compatriotul său Artur îusupov șl englezul Jonathan Speelman cu olandezul Jan Tim- man.
TIR. La cupa mondială de tir de la Zagreb, proba de pistol liber a revenit sportivului Erich Buljung (S.U.A.) cu 662 puncte, urmat de Hansruedi Gsell (Elveția) — 656puncte. în proba feminină de armă standard, pe locul întîi s-a situat Nonka Matova (Bulgaria) cu 593 puncte.
RUGBI. Echipa de rugbi a Scoției și-a început turneul in Japonia jucînd cu selecționata Kanto, pe care a învins-o cu categoricul scor de 91—8 (39—8).
ATLETISM. Cu prilejul unui concurs internațional desfășurat la Columbus (Ohio), atletul american Charles Simpkins a ciștigat proba de triplusalt, cu performanța de 17,53

NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• întâlnire aminată : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19
• Clntecele lui Benny More : POPU
LAR (3515 17) — 15; 17; 19
• Șatra t MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 
19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala ma
re): Moștenirea — 18; (sala Amfitea
tru) : Torquato Tasso — 18
• Opera Română (13 18 57): Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Lysis- 
trata — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Tre
nurile mele — 18; (sala Grădina icoa

spre export, cea a rafinării țițeiului și industria construcțiilor și a materialelor de construcție. Progrese s-au înregistrat și în ramurile tradiționale, respectiv industria alimentară și cea textilă.Animat de sentimente de prietenie față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes eforturile depuse de poporul camerunez în acțiunea de consolidare a independenței și de făurire a unei vieți noi. între Republica Socialistă România și Camerun s-au statornicit relații prietenești, care înregistrează o evoluție ascendentă, marcată prin extinderea continuă a conlucrării pe multiple planuri. Corespunzînd intereselor celor două țări și popoare, dezvoltarea cooperării româ- no-cameruneze se înscrie, în același timp, ca o ^contribuție la cauza păcii și progresului în lume.

Concursul individual compus, la încheierea căruia se va deoerna și titlul de campioană europeană absolută, va începe azi, la ora 15,30 (ora României), iar concursul finalelor pe aparate va avea loc duminică.Amintim că la precedenta ediție a campionatelor europene feminine, ediție desfășurată în 1987 la Moscova, titlul absolut a fost cucerit de Daniela Silivaș, care a ciștigat atunci șl trei medalii de aur, din patru posibile, la finalele pe aparate.
★m. în cursa de 200 m, pe primul loc s-a situat compatriotul său Butch Reynolds — 20”52/100.

TENIS. Turneul de la Roma, contând pentru „Marele Premiu", a continuat cu primele partide din turul II, in care suedezul Mats Wilander l-a eliminat cu 4—6, 6—4, 6—3 pe spaniolul Javier Sanchez, americanul Jimmy Connors a dispus cu 6—7, 6—2, 6—3 de italianul Massimo Cierro, iar olandezul Mark Koever- mans l-a învins cu 6—3, 6—1 pe argentinianul Jose Luis Clerc.
CICLISM. Etapa a 11-a, penultima, a competiției cicliste internaționale „Cursa Păcii", disputată contracronometru individual la Trutnov, a revenit lui Uwe Ampler (R.D.G.), înregistrat pe distanța de 35 km în 45’19”, urmat la 16” de coechipierul său Jentzsch și la 43” de cehoslovacul Liptak. Tricoul galben a fost preluat de Uwe Ampler, care conduce în clasamentul general individual, urmat de Jentzsch la 16” și polonezul Halupczok la 2’42”. Primul dintre concurenții români este Valentin Constantinescu, pe locul 41, la 15’22” față de lider.Pe echipe conduce R. D. Germană, urmată de Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria, R. F. Germania, U.R.S.S., Franța, Portugalia, Cuba, S.U.A., România, Italia, Olanda, Belgia etc.Astăzi are Ioc ultima etapă, Trutnov—Praga (144 km).

nei ,11 95 44): Cintec despre mine În
sumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03 sala Ma- 
gheru): Livada de vișini — 18; (sala 
Studio): Dansul morțil — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul șl... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Slu
gă la doi stăpini — 18
• Teatrul Giuleștf (sala Majestic, 
14 72 34): Regele Lear — 18; (In foa
ier) : Pasărea măiastră — Maria Tă- 
nase — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tânase" 
(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): 
Nota zero la purtare — 9; Pinocchio 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților): O fetiță mai cu moț 
— 12
• Circul București (10 41 95): „Vede
tele Circului din Varșovia" — 15,30: 
19
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• „MICROSCOP" PENTRU 
TEMPERATURI ÎNALTE. Specialiștii Institutului de cercetări pentru fizica temperaturilor înalte, din cadrul Centrului Național de Cercetare Științifică din Franța, au realizat recent un scaner capabil să țină sub observație corpuri încălzite la temperaturi de peste 2 000 de grade Celsius. Aparatul funcționează pe principiul rezonanței magnetice nucleare, utilizat pînă acum mai ales la instalații de investigație medicală. Noul spectrometru cu rezonanță magnetică nucleară va permite fizicienilor să studieze mecanismele materiei în fuziune, fenomenul trecerii de la starea solidă la cea lichidă sub efectul temperaturilor înalte fiind încă insuficient cunoscut.Rolul aparatului este de a excita materia, printr-un cimp magnetic, după care ea revine brusc in starea inițială. Această schimbare forțată dă oamenilor de știință posibilitatea de a înregistra un mare 

număr de informații în legătură cu structurile materialului încălzit pînă la 3 000 de grade Celsius cu un laser și izolat de mediul său înconjurător printr-un jet de gaze. Scanerul urmează să fie folosit mai ales ca „microscop" capabil să supravegheze reacția la căldură a noilor materiale, bunăoară a celor folosite la construcția navelor cosmice.
• GREUTATEA LA DECOLA

RE : 600 TONE. In Prezent « află la capătul primei etape de testări avionul de transport supergreu AN-225 „Mria". Conceput în R.S.S. Ucraineană, la Biroul de proiectare și testare „Oleg Antonov", noul avion, considerat ca fiind cel mai mare din lume, a efectuat pînă acum 22 de zboruri de încercare, în cursul cărora s-a verificat funcționarea tuturor mecanismelor sale, a dispozitivelor electronice, comportarea aparatului la regimuri de zbor diferite.în etapa următoare, gigantica aeronavă 

de linie va fi testată, avînd la bord diverse încărcături, și i se vor verifica minuțios consumurile de carburant. Realizatorii aeronavei speră că, peste o jumătate de an, „Mria" va putea fi încredințată beneficiarilor. Cu o greutate la decolare de 600 de tone, adică de 1,5 ori mai mare decit a predecesorului său AN-124 „Ruslan", noul avion poate transporta într-o singură cursă 250 de tone de încărcătură, în cabina sa pentru marfă încap 60—80 de automobile. S-a prevăzut posibilitatea de a se transporta elemente de materiale de construcții cu gabarit mare direct pe fuzelaj, unde există dispozitive speciale de suspendare și fixare.
• DESPRE OXIGENUL TER- în cadrul activității de cercetare fundamentală desfășurată de specialiști ai Institutului de Geologie al Academiei de Științe a Chinei, a fost descoperită recent legea conservării volumului mediu de oxigen din sferele Terrei.

Globul pămîntesc este alcătuit din mai multe sfere, fiecare dintre acestea avînd o structură neuniformă. De exemplu, scoarța terestră este alcătuită dintr-o mare diversitate de roci. în urma calculelor efectuate pe baza a mii și mii de date despre rocile respective, specialiștii au descoperit că, deși elementele componente ale rocilor magnetice diferă, volumul de ioni oxigenați distribuiți în ele este același. De asemenea, pe baza datelor chimice despre cristalele formate la temperaturi și presiuni înalte și a altor date din domeniul hidrosferei, ei au demonstrat că volumul mediu de oxigen din hidrosferă, litosferă și din celelalte sfere care învelesc Pămîntul rămîne același. Această lege poate explica, bunăoară, schimbările bruște ale vitezei de transmitere a undelor seismice, avînd o semnificație importantă pentru studierea multor care țin de știința Pămîntului, evoluțiile din sferele globului mișcarea elementelor chimice și 
probleme cum ar fi pămîntesc, rolul cris-

talizării magmei în formarea produselor minerale etc.
• BETON ELASTIC. La întreprinderea de materiale de construcții din orașul-port iugoslav Split a fost pus la punct un nou tip de beton ușor, avînd în compoziție granule de polistiren. Acest beton, de patru ori mai ușor decit betonul obișnuit, este un bun material izolant — termic și acustic — ; el rezistă la agresiunea bacteriilor, a ciupercilor, prezintă elasticitate și se realizează cu consumuri reduse de materiale.
• ARMĂTURĂ CU...... MĂTASE

DE PĂIANJEN " De cinci ori mai rezistent decît oțelul și, totodată, suplu, firul țesut de păianjen ar putea în rîndul materialelor modernă, apreciază „Sciences et Avenir", ților acestei substanțe 
intra curînd folosite de tehnica revista franceză Secretul proprietă- constă în arhitectu-

ra sa moleculară. Firul pinzei de păianjen este constituit prin înlănțuirea unui număr variabil de molecule aparținind unei proteine mari. Această proteină este alcătuită, la rîndul său, pe de o parte, din regiuni ordonate cu lungimea de șase aminoacizi, care îi conferă soliditate, și, pe de altă parte, din regiuni neordonate, zonele amorfe, care ii asigură elasticitatea.Un om de știință din Marea Britanie a studiat această moleculă și a reușit să determine structura sa chimică. Apoi a sintetizat gena păianjenului care comandă producerea firului și a reușit să o introducă intr-o bacterie. Bacteria transformată produce o biomătase sub formă de granule. Recuperată prin procedee chimice, această mătase este dizolvată într-un solvent și prelucrată spre a căpăta forma de fir. Datorită remarcabilelor sale proprietăți, „mătasea de păianjen" ar putea avea numeroase aplicații tehnice, de pildă la armarea structurilor compozite, apreciază specialiștii.
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ÎN CADRUL ȘEDINȚEI PREZIDIULUIC.C. al P.C. DIN CEHOSLOVACIA
înaltă apreciere rezultatelor convorbirilor 

dintre tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășul Milos JakesPRAGA 19 (Agerpres). — Vineri, la Praga a avut loc ședința Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a discutat rezultatele vizitei prietenești de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Renublicii Socialiste România, în R. S. Cehoslovacă.în cadrul ședinței a fost dată o Înaltă apreciere rezultatelor convorbirilor, schimbului de păreri sincer și concret dintre secretarul general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, tovarășul Milos Jakes, și secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra principalelor probleme ale construcției socialismului in cele două țări și a perspectivelor colaborării dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România — transmite agenția C.T.K.în conformitate cu rezultatele convorbirilor, Prezidiul a constatatîmpotriva modernizării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiuneMADRID 19 (Agerpres). — Pri- mul-ministru al Belgiei, Wilfried Martens, a efectuat o vizită oficială la Madrid, unde a examinat cu omologul său spaniol, Felipe Gonzalez, problemele creării, în perspectivă, a preconizatei piețe comune unice, precum și agenda reuniunii la nivel înalt a „celor 12“ din iunie.La o conferință de presă, cei doi șefi de guvern și-au reafirmat opoziția față de proiectele de moderniPlanurile Pentagonului de lansare a unor arme spațiale - criticate vehement în Senatul S.U.A.WASHINGTON 19 (Agerpres). — Planurile Pentagonului privind lansarea pe orbite circumterestre a unor arme spațiale denumite „Brilliant Pebbles" au fost criticate vehement în Senatul S.U.A. în cursul audierii în fața unei subcomisii senatoriale pentru cheltuielile militare, senatorul Tom Harkin a declarat că programul „Inițiativa de apărare strategică" (S.D.I.) nu îmbunătățește șansele de dezarmare, așa cum se afirmă, ci, mai curind, va bloca negocierile privind reducerea arsenalelor strategice. De asemenea, directorul organizației care se ocupă de dezvoltarea armelor spațiale, generalul George Monahan, a recunoscut că suma de 69 miliarde dolari, prevăzută pentru priConferință a medicilor din India în problemele prevenirii unei catastrofe nucleareNEW DELHI 19 (Agerpres). — Sub deviza „Medicii din întreaga lume uniți în eforturile pentru supraviețuirea omenirii", în India se desfășoară cea de-a treia conferință a Asociației [naționale a medicilor indieni pentru prevenirea izbucnirii unui război nuclear, la care participă peste 250 de delegați din țară, precum și de peste hotare. în luările de cuvint a fost subliniată datoria medicilor, ca reprezentanți ai celei mai umane profesiuni, de a împiedica autodistrugerea omenirii.

O acțiune la scară mondială pentru lichidarea neștiinței de carte:

1990-An international al alfabetizării
„Fiecare al patrulea locuitor al planetei este analfabet". O reali

tate dramatică, un paradox inacceptabil in acest sfîrșit de secol și de 
mileniu, cînd știința și tehnica au deschis vaste orizonturi cunoașterii 
umane, cînd, paralel cu valorificarea imenselor resurse ale soluluj și sub
solului terestru, omul cucerește spații tot mai îndepărtate ale Univer
sului. Expresie a inegalităților flagrante ale lumii contemporane, pro
blema celor 1 miliard de analfabeți refuzați, în fapt, nu numai prezen
tului, dar și viitorului constituie, în ultimii ani, o preocupare prioritara 
a unor instituții specializate ale O.N.U, Printr-o rezoluție adoptată la 
ultima sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, anul 
1990 a fost proclamat „An internațional al alfabetizării". Se au in ve
dere numeroase acțiuni menite să stimuleze eforturile vizînd lichidarea 
analfabetismului. UNESCO a lansat, în acest sens, propriul său Plan 
de acțiune, a! cărui scop este de a ajuta țările membre ale organizației 
să reducă radical analfabetismul înainte de anul 2000. Planul cuprinde 
patru mari programe regionale — pentru America Latină și Caraibe, Afri
ca, Asia și țările arabe.

Consecință dramatică a 
profundelor inegalități din 
lumea contemporană. In mo' mentul de față, după cum arată publicația „Sources UNESCO", cel mai mare număr de analfabeți se găsește în Asia, circa 666 milioane, ceea ce înseamnă 75 la sută din totalul mondial. Urmează. în ordine. Africa, cu 162 de milioane, și America Latină, care. împreună cu zona Caraibilor. însumează 44 milioane de analfabeți. Un mare număr de neștiutori de carte se găsesc, de asemenea, într-o serie de țări dezvoltate.Incercind să explice amploarea fenomenului. publicația amintită arată că. in timp ce. ca urmare a eforturilor depuse de țările afectate, indi
cele global al analfabetismului a descrescut in ultimii ani. numărul abso
lut al celor ce nu știu să scrie și să citească a continuat să sporească, în principal datorită unei puternice creșteri demografice, precum și efecteloh crizei economice mondiale asupra educației. In acest sens, în alocuțiunea rostită recent, cu ocazia deschiderii lucrărilor Conferinței regionale europene a comisiilor naționale Den- tru UNESCO, directorul general al acestei organizații. Federico Mayor Zaragoza, a arătat că „in pre
zent. in țările in curs de dezvoltare, 
peste 100 milioane de copii in virstă 
de la 6 la 11 ani nu frecventează 
cursurile școlilor, iar jumătate din 
numărul femeilor și peste 25 la sută 
dintre bărbații acestor țări sint ne
știutori de carte. De aceea UNESCO 

interesul reciproc față de ridicarea în continuare a nivelului colaborării economice și tehnico-științifice, în primul rînd prin lărgirea cooperării și specializării, întărirea cooperării între întreprinderile productive și organizațiile de cercetări științifice, extinderea cooperării pe terțe piețe. S-a exprimat convingerea că la progresul calitativ în acest domeniu va contribui realizarea Programului pentru adîncirea în continuare a cooperării și specializării în producție, semnat în cursul vizitei.Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a dat o apreciere pozitivă unității de păreri a celor două țări privind principalele probleme internaționale, hotărîrii lor de a continua să contribuie activ, împreună cu celelalte state participante la Tratatul de la Varșovia și cu toate celelalte forțe realiste din lume, la promovarea tendințelor favorabile din evoluția relațiilor internaționale, în interesul păcii și colaborării tuturor țărilor și popoarelor — relevă agenția cehoslovacă de presă.
zare a rachetelor nucleare tactice ale N.A.T.O.în favoarea începerii de negocieri asupra rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune din Europa s-a pronunțat ministrul apărării al Spaniei, Narcis Serra. într-o declarație făcută la Madrid, el a apreciat că în prezent nu este necesar să fie luată o decizie privind modernizarea de către N.A.T.O. a rachetelor cu rază scurtă de acțiune, ci să se desfășoare negocieri privind acest tip de arme.
ma etapă a „Inițiativei de apărare strategică", va fi depășită cu mult.Pe de altă parte, într-o scrisoare adresată Congresului S.U.A., șase legislatori americani au chemat la încheierea unui acord între S.U.A. și U.R.S.S. cu privire la interzicerea producției de plutoniu și uraniu înnobilat in scopuri militare. Scrisoarea propune, totodată, Congresului ca activitatea reactoarelor atomice industriale și militare americane, sistată din motive tehnice, să nu fie reluată cită vreme Administrația Statelor Unite examinează posibilitatea încheierii unui asemenea acord. Această propunere este sprijinită de al ți trei membri ai Senatului și de peste 90 de membri ai Camerei Reprezentanților.
S-a precizat, totodată, că urmările medicale și biologice ale unui răboi nuclear ar fi dezastruoase și pentru generațiile următoare. întreaga viață a planetei poate fi distrusă în urma unei conflagrații mondiale prin contaminarea radioactivă și schimbările climatice. Stabilitatea și securitatea internațională — s-a arătat — trebuie asigurate cit mai grabnic, creîndu-se zone denuclea- rizate și transformîndu-se dezarmarea într-un proces ireversibil.

apreciază că cele mai multe acțiuni 
comune pot fi înfăptuite în ultimii 10 
ani ai acestui secol, perioadă procla
mată ca deceniu pentru dezvoltarea 
culturală, iar una dintre sarcinile 
principale este aceea de a-i invita pe 
toți locuitorii planetei să scrie și să 
citească".

Subdezvoltarea economi
că, generatoare a analfabe
tismului Circa 90 la sută dtntre analfabeții lumii se găsesc în țările în curs de dezvoltare. Faptul este pe deplin explicabil, fiind vorba de țări menținute decenii și secole de-a rîn- dul în stare de robie. „Misiunea civilizatoare". cum a. fost cu cinism denumită înrobirea colonială, a însemnat nu numai secătuirea resurselor naturale ale țărilor aservite, mutilarea economiilor lor pentru a le adapta legii profitului maxim a metropolelor. ci și condamnarea a sute și sute de milioane de oameni la înapoiere. „Misiunea civilizatoare" a mai însemnat și impunerea limbii unice, fie ea franceza, engleza, spaniola sau portugheza, ceea ce a accentuat drama analfabetismului, împiedicînd afirmarea limbilor naționale.Dincolo de aceste probleme, cercetătorii sînt unanimi in a aprecia că. de fapt, principalul obstacol în calea eforturilor de lichidare a analfabetismului il constituie starea de rămîne- re în urmă economică a țărilor respective. Revista „Sources UNESCO" sublinia. în acest sens, interdependența dintre sărăcie Și analfabetism, două fenomene care se înscriu într-un

Schimb de mesaje 
între președintele României 

și președintele NigerieiLAGOS 19 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise generalului Ibrahim Badamasi Babangida, președintele Republicii Federale Nigeria, un mesaj de salut, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul nigerian, precum și dorința dezvoltării și în viitor a raporturilor pe plan economic și în alte domenii dintre România și Nigeria.Adresînd calde mulțumiri pentru mesaj și urările primite, președintele Nigeriei a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de multă sănătate și fericire personală, de prosperitate și noi succese poporului român in dezvoltarea țării. El a dat expresie, în numele său și al poporului nigerian, sentimentelor de recunoștință față de președintele României și poporul român pentru tot ceea ce fac în interesul cauzei
Comunicat comun chino-sovieticBEIJING 19 (Agerpres). — întîl- nirea chino-sovietică la nivel înalt a marcat normalizarea relațiilor dintre cele două țări — se relevă in comunicatul comun chino-sovietic cu privire la rezultatele vizitei oficiale efectuate in R.P. Chineză de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., dat publicității de agențiile China Nouă și T.A.S.S.Documentul exprimă voința părților de a dezvolta relațiile bilaterale pe baza principiilor respectării reciproce a suveranității și integrității teritoriale, neagresiunii, neamestecului in treburile interne, egalității, avantajului reciproc și coexistenței pașnice. Totodată, este exprimată dorința ca toate problemele litigioase să fie rezolvate pe calea negocierilor pașnice, fără a se recurge la folosirea forței sau la amenințarea cu forța.De asemenea, s-a convenit ca P.C. Chinez și P.C.U.S. să dezvolte contactele și schimburile în conformitate cu principiile independenței, egalității depline, respectului reciproc, neamestecului în treburile interne.R.P. Chineză și U.R.S.S. — se arată în document — au convenit să întreprindă măsuri pentru a reduce forțele armate de-a lungul graniței chino-sovietice pînă la un nivel

R.S.A. frinează procesul de acordare a independenței 
NamibieiLUSAKA 19 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o conferință a Partidului Unit al Independenței Naționale (U.N.I.P.), de guvernămint, din Zambia, care se desfășoară în orașul Mongă, președintele Kenneth Kaun- da a evidențiat că situația din sudul Africii rămîne în continuare încordată, deoarece regimul rasist din Africa de Sud acționează în direcția frînărli procesului de acordare a independenței Namibiei.Referindu-se la situația economică a Zambiei și a altor țări în curs de dezvoltare, K. Kaunda a subliniat că aceasta se va agrava, dacă nu se adoptă măsuri care să pună capăt inechității ce se manifestă în relațiile economice internaționale.

cerc vicios, condiționîndu-se reciproc. Cum se poate asigura progresul în absenta cadrelor necesare ? Și cum poate fi pus la punct un sistem educațional adecvat în absența mijloacelor materiale corespunzătoare ? După cum arăta John Ryan, coordonator adjunct al UNESCO pentru Anul internațional al alfabetizării, „o cam
panie de alfabetizare a circa un mi
lion de persoane necesită sute de mii 
tone de hirtie, o capacitate tipogra
fică considerabilă pentru a se putea 
tipări atit manualele școlare, cit și 
lucrările de specialitate necesare pro
fesorilor, un sistem de transporturi 
suficient de bine dezvoltat pentru a 
asigura legăturile necesare și, nu in 
ultimul rind. aproape 50 000 de cadre 
didactice, precum și alte citeva mii 
de funcționari".

„Deșertul cultural" din 
lumea bogată. ° dimensiune inedită a analfabetismului contemporan este conturată de milioanele de neștiutori de carte existenți in statele dezvoltate. Intr-o declarație dată publicității la Bruxelles. Pol Marck, membru al Parlamentului vest-euro- pean. avertiza că „in preajma anului 
2000, peste 60 milioane de vest-euro- 
peni — circa 20 la sută din populația 
țărilor Pieței comune — vor fi anal

Descifrînd tainele alfabetului

păcii, al progresului în lume, ca și pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.Schimbul de mesaje a avut Ioc cu prilejul primirii de către președintele Nigeriei a tovarășului generalcolonel Vasile Milea, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România.în cadrul convorbirii ce a avut loc, șeful statului nigerian a elogiat lupta poporului român pentru dezvoltare liberă și independentă. „Ca țară în curs de dezvoltare, apreciem eforturile poporului român și ne bucurăm de realizările dumneavoastră, întru- cit acestea constituie pentru noi și pentru toate țările în curs de dezvoltare un exemplu și un model demne‘de urmat" — a spus președintele Nigeriei, exprimînd, totodată, dorința consolidării și dezvoltării relațiilor dintre România și Nigeria în toate domeniile.La primire a participat general ul- locotenent Domkat Yah Bali, ministrul nigerian al apărării.
minim, corespunzător unor relații normale, de bună vecinătate, să depună eforturi pentru întărirea încrederii și menținerea calmului în zonele de frontieră. Părțile s-au pronunțat ca problemele de frontieră dintre China și U.R.S.S., moștenite din trecut, să fie rezolvate echitabil și rațional, pe baza tratatelor privind actuala frontieră chino-sovietică, precum și pe baza principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional, prin consultări, pe bază de egalitate, prin înțelegere și spirit concesiv reciproc.în document se subliniază că pacea și dezvoltarea sînt cele mai importante probleme ale contemporaneității, apreciindu-se pozitiv eforturile diferitelor state în direcția reducerii armamentelor și a confruntării militare, precum și progresele realizate în soluționarea unor conflicte regionale.Exprimînd preocuparea in legătură cu evoluția economiei mondiale, în mod deosebit cu deteriorarea situației economice a țărilor în curs de dezvoltare și agravarea problemei datoriilor, părțile consideră drept o sarcină urgentă instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Ele se pronunță pentru creșterea autorității și rolului O.N.U. în soluționarea principalelor probleme ale lumii contemporane.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat președintelui în exercițiu ăl Consiliului de Securitate o scrisoare în care a . prezentat „conținutul pachetului de înțelegeri privind imparțialitatea" tuturor părților interesate în aplicarea planului O.N.U. referitor la decolonizarea Namibiei și condițiile de desfășurare a alegerilor. Alegerile — se subliniază în scrisoare — trebuie să se desfășoare sub controlul O.N.U. Trebuie, de asemenea, ca administratorul general din Namibia, reorezentant al Republicii Africa de Sud, să anuleze toate măsurile legislative incompatibile cu planul O.N.U., toate legislațiile discriminatorii care ar putea împiedica desfășurarea de alegeri libere și echitabile în Namibia.

fabeți funcționali, dacă nu se între
prind urgent reforme susceptibile să 
ducă la atenuarea acestui flanel". Aceste cifre nu ii includ insă pe anal- fabetii „tradiționali", adică pe cei care n-au învățat niciodată să scrie și să citească. Spre deosebire de a- ceștia, analfabeții ..funcționali" au învățat carte în copilărie, doar că, între timp, pur și simplu au „uitat" pînă și cunoștințele elementare. După cum arăta ziarul italian „Corriere della 
Sera". „Franța, patria Luminii, trăiește astăzi într-un deșert cultural mai arid decît deșertul Gobi". Astfel, 15 la sută din totalul adulților sint analfabeți „tradiționali", iar 60 la sută, deși teoretic alfabetizați, nu sînt capabili să înțeleagă sensul unei fraze scrise. Sondajele întreprinse la cererea editurilor franceze au stabilit că aproape 65 la sută dintre francezi nu citesc și aproape că ignoră existența librăriilor. Așa cum arăta ziarul a- mlntit, fenomenul ia insă amplare în întreaga comunitate vest-europeană.Dincolo de Atlantic, în Statele Unite. analfabetismul a luat o amploare chiar mai mare. „Un american din 
cinci este analfabet" — arăta ziarul 
,,L’Unită" într-un articol intitulat 
„America iși descoperă ignoranta". Cei m ti afectați sînt. și în cazul a- cesta. tinerii. în special cei de culoare și hispanici. Astfel, dacă doi din trei

BERLIN

Schimb de mesaje la nivel inaltBERLIN 19 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis tovarășului Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, un călduros salut și urări de sănătate, iar poporului R.D. Germane — urări de noi și însemnate succese în dezvoltarea multilaterală a țării, în construcția socialismului.Adresîndu-se mulțumiri din
Demersuri pentru dezvoltarea comerțului 

și cooperării între țările în curs de dezvoltareKINGSTON 19 (Agerpres). — La Kingston au început lucrările unei reuniuni a miniștrilor comerțului din țările membre ale Pieței Comune Caraibiene (CARICOM). Sînt a- nalizate posibilitățile de extindere a relațiilor comerciale în zonă, prin eliminarea obstacolelor ce mai persistă în calea procesului de adîn- cire a cooperării în cadrul CARICOM.Inaugurînd dezbaterile, secretarul general al acestei organizații regionale, Roderick Rainford, a subliniat necesitatea punerii în aplicare a mecanismelor menite să favorizeze intensificarea comerțului, precum și a sporirii competitivității internaționale a produselor exportate de statele membre ale CARICOM.PORT OF SPAIN 19 (Agerpres).— Intr-o alocuțiune rostită la Port of Spain, ministrul relațiilor externe și comerțului internațional din Trinidad Tobago, Sahadeo Basedo, a sub
Reuniunea ministerială 

a țărilor nealiniateHARARE 19 (Agerpres). — La Harare continuă lucrările Conferinței ministeriale a țărilor nealinate. In ultimele ședințe au fost examinate proiectele documentelor finale.în luările de poziție exprimate de participanți s-a subliniat necesitatea ca mișcarea să devină, în perioada următoare, un factor tot mai influent pe arena internațională, să-și concentreze activitățile spre domeniile de cel mai mare interes pentru țările nealiniate și pentru popoarele întregii lumi.
In legătură cu tentativa 

de lovitură de slat din EtiopiaADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — Intr-o cuvintare rostită la posturile naționale de radio și televiziune, președintele Republicii Populare Democrate Etiopia, Mengistu Haile Mariam, a declarat, în legătură cu tentativa de lovitură de stat pusă la cale de un grup restrîns de militari, că majoritatea covîrșitoare a ostașilor forțelor armate etiopiene au rămas loiali guvernului și Constituției țării. în prezent, a spus el, armata controlează pe deplin situația. Subliniind că în fața Etiopiei stau numeroase probleme sociale care se cer rezolvate, șeful statului a chemat poporul la menținerea unității și sporirea eforturilor în scopul realizării obiectivelor propuse.
albi pot citi un articol de ziar, procentul scade la 40 la sută pentru tinerii hispanici și la 25 la sută pentru cei de culoare. Studiile sociologice pe care institutele americane le fac periodic au relevat faptul că. practic, 23 milioane de americani sînt semi- analfabeți.

Dreptul la învățătură — 
„dreptul la Viitor". Numărul tot mai mare de analfabeți din S.U.A.. Franța. R.F.G.. Italia, Spania și alte state occidentale ridică, în mod firesc. întrebarea : despre ce fel de „drepturi ale omului" poate fi vorba atunci cînd milioane de cetățeni, analfabeți. sînt. practic, excluși din societate, ei neputîndu-și exercita nici măcar drepturile politice elementare ? „Corriere della Sera", citat mai sus. făcea cunoscută constatarea unui cercetător francez, potrivit căreia „70 la sută dintre cetățeni sint 
ținuți departe de sfera' decizională. 
Și, atunci, la ce bun să mai învețe 
să scrie și să citească ?". De fapt, conchide ziarul amintit, analfabeții, fie ei „tradiționali" sau doar „funcționali", nu pot avea nimic de spus în fața afișelor electorale și a buletinelor de vot.O situație deosebit de tragică este întîlnită în cazul copiilor de imigranți din țările occidentale. Pentru aceștia școala reprezintă terenul de înfruntare cu norme etice și culturale străine familiilor din care provin și. totodată, locul unde iau contact pentru întiia oară cu discriminările ce ii vor marca întreaga viață. Nu este de mirare, de aceea, că pentru cei mai mulți dintre ei școala devine un loc ostil. In R.F.G., de exemplu, potrivit unor date oficiale, Ia circa 1 milion de copii străini. 20—25 la sută abia dacă iși fac studiile elementare, iar mai bine de jumătate dintre cei care termină anii de învă- tămînt „obligatoriu" nu obțin niciodată certificatele de absolvire.

★
„Analfabetismul nu este o maladie 

pe care să o putem combate cu aju
torul unui simplu vaccin — spunea coordonatorul UNESCO pentru Anul internațional al alfabetizării. Analfa
betismul este o situație culturală 
complexă, cu mii de cauze și care 
depinde de mii de circumstanțe le
gate intre ele prin mii de legături". Iată de ce. anul 1990 poate fi în acest sens prilejul unor acțiuni la scară planetară pentru lichidarea analfabetismului. pentru promovarea și afirmarea dreptului la învățătură, aspirație a fiecărei ființe umane, ca o condiție a progresului întregii umanități.

Ștefan CIOCHINARU 

partea tovarășului Erich Honecker, s-au transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire, iar poporului român — succese tot mai mari în construcția socialistă.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, a delegației române conduse de tovarășul Radu Bălan, președintele Comitetului de Stat al Planificării, care a participat la reuniunea organelor de planificare ale celor două țări, desfășurată la Berlin.

liniat necesitatea ca, în actualul context mondial, țările în curs de dezvoltare să acorde prioritate întăririi raporturilor economice și financiare dintre ele. El a arătat ci într-o lume în care conflictele comerciale dintre statele puternic dezvoltate au efecte protecționiste, cooperarea sud-sud trebuie să devină o realitate.LIMA 19 (Agerpres). — Reprezentanții a 16 centrale sindicale din Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela, reuniți la Lima, au dat publicității un mesaj adresat președinților acestor țări în care se reclamă adîncirea cooperării regionale în folosul oamenilor muncii și al popoarelor. In context, conducătorii sindicali s-au pronunțat pentru o participare mai activă a diverselor organisme andine de resort la realizarea unor proiecte de colaborare pe plan social.
Cu privire la ședința a 131-a a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic ReciprocMOSCOVA 19 (Agerpres). — In zilele de 16—18 mai 1989, la Moscova a avut loc ședința a 131-a a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la care au participat reprezentanții țărilor în Comitetul Executiv, vicepreședinți ai1 Consiliilor de Miniștri.Delegația română a fost condusă de reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România in C.A.E.R., tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului.Lucrările Comitetului Executiv au fost consacrate, în principal, problemelor colaborării multilaterale a țărilor membre ale C.A.E.R. incluse pe ordinea de zi a apropiatei ședințe, a 45-a, a Sesiunii Consiliului.A fost examinat și adoptat, în vederea prezentării Sesiunii, raportul Comitetului Executiv cu privire la activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc desfășurată in perioada ce a trecut de la precedenta ședință a Sesiunii Consiliului pentru realizarea hotărîrilor Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. In conformitate cu sarcina trasată la ședința a 44-a a Sesiunii C.A.E.R., au fost elaborate propuneri de perfecționare a colaborării în domeniul standardizării.
r _ E DE PRESA

scurt
I ALEGERI. în Afganistan s-au încheiat alegerile pentru Lcya Jirgah — Sfatul suprem al triburi- Ilor, care urmează să-și înceapă lucrările în următoarele zile laKabul. Participanți din întreagațară — cite 10 reprezentanți din I fiecare provincie — vor analiza probleme legate de viitorul țării. La lucrări vor participa și membri ■ ai Consiliului Național (parlamen- I tul), primul-ministru și membri ai I guvernului, alți reprezentanți ai organizațiilor de stat și religioase.
| VIZITA. La invitația secretarului general al C.C. al P.S.U.G.,
I președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, Erich Honecker, președintele Partidului Frelimo, președintele Republicii PopulareI Mozambic, Joaquim Alberto Chis- I sano, va efectua o vizită oficială de prietenie în R.D.G. în perioada I 24—26 mai.I DEMISIE. Președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Ciriaco Ide Mita, a fost primit ieri de președintele Francesco Cossiga la Palatul Quirinale, căruia i-a prezen- Itat demisia cabinetului său. Această decizie constituie o urmare a agravării divergențelor dintre cele cinci partide politice participante Ila coaliția guvernamentală. Guvernul condus de premierul Ciriaco de Mita fusese instalat la 14 aprilieI 1988.
I CERERE DE LEGALIZARE. P.C.Paraguayan cere președintelui ță- Irii, generalul Andres Rodrigues, să adopte măsuri în direcția legalizării partidului. Tot mai multe I cercuri ale opiniei publice din Paraguay se pronunță pentru extinderea și adîncirea procesului de democratizare, arată declarația, re- Ilevind că numeroși activiști sindicali și deputați în parlament cer insistent convocarea Adunării Con- Istituante, înlăturarea legislațiilor represive și o reformă electorală.

PRIMIRE. Primul-ministru al I Olandei, Ruud Lubbers, l-a primit pe ministrul polonez de externe, Tadeusz Olechowski, care a efec- Ituat o vizită amicală la Haga., Au fost examinate relațiile bilaterale și modalitățile de extindere a aces- Itora pe diverse planuri. S-a procedat la un schimb de păreri asupra unor probleme ale vieții internaționale actuale.
DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVA 

NEONAZISMULUI. în localitatea Ivest-germană Neumuenster a avut loc o demonstrație împotriva neo- nazismului. Desfășurată Ia chemarea sindicatelor din landul 1 Schleswig-Holstein, demonstrația a fost determinată de acțiunile provocatoare ale formației neonaziste I „Deutsche Volks Union". La mi- I tingul desfășurat cu acest prilej,

încheierea Congresului 
Partidului Socialist 

Italian
Bettino Craxi a fost reales 
secretar general al partiduluiROMA 19 (Agerpres). — La Milano s-au încheiat, vineri, lucrările celui de-al 45-lea Congres al Partidului Socialist Italian. Au fost adoptate documentele finale, care cuprind orientările activității partidului in perioada următoare. Secretar general al P.S.I. a fost reales Bettino Craxi.

★Cu prilejul participării la cel de-al 45-lea Congres al Partidului Socialist Italian, tovarășul Constantin Oltea- nu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut intîlniri cu Gianni de Michelis, membru al Direcțiunii Partidului Socialist, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Italiei, Gian Carlo Pajetta, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, Ivanka Corti, membru al Direcțiunii Partidului Socialist-Democratic Italian, Flaminio Picolli, membru al Direcțiunii Partidului Democrat-Creștin, președintele Internaționalei Democrat-Creștine. precum și cu alte personalități ale vieții politice italiene.In cadrul întrevederilor au fost a- bordate unele aspecte ale relațiilor dintre Partidul Comunist Român șl partidele respective, dintre România și Italia, exprimîndu-se dorința reciprocă de dezvoltare a acestora pe multiple planuri, in interesul popoarelor român și italian, al Întăririi păcii, securității și colaborării în Europa și in lume. Totodată, s-a efectuat un schimb reciproc de informații privind preocupările actuale pe plan intern în cele două țări, precum șt un schimb de păreri in legătură cu unele probleme ale vieții internaționale.

Sesiunii Consiliului i se prezintă o informare cu privire la lucrările legate de coordonarea planurilor economice ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe anii 1991—1995.Comitetul Executiv a examinat stadiul de îndeplinire a Programului complex al progresului tehnico-știin- țific al țărilor membre ale C.A.E.R. pină în anul 2000 (P.C.P.T.S.), inclusiv a prevederilor privind dezvoltarea colaborării în domeniile energeticii nucleare și al biotehnologiei.A fost examinat proiectul Programului interguvernamental de colaborare multilaterală privitor la satisfacerea deplină a necesarului de perspectivă al țărilor membre ale C.A.E.R. de circuite integrate și alte componente electronice și adoptate măsuri pentru organizarea colaborării in domeniul producției de echipamente moderne, de perspectivă pentru telecomunicații pînă în anul 2000.Comitetul Executiv a examinat și alte probleme concrete ale colaborării în cadrul C.A.E.R. șl cu celelalte organizații economice internaționale.Ședința Comitetului Executiv a decurs într-o atmosferă tovărășească, de înțelegere reciprocă.

vorbitorii au relevat necesitatea [ combaterii proliferării neofascis- | mului cerința unor acțiuni ferme în favoarea păcii. r
SESIUNE. La Bagdad s-au încheiat lucrările celei de-a 15-a se- . siuni a Comisiei Economice O.N.U. I pentru Asia de Vest. Participanții | au adoptat un program pentru perioada 1992—1997, ce prevede întă- i rirea cooperării între statele mem- | bre și sporirea capacității tehnologice în industrie și agricultură. .
ÎNTÎLNIRE. Primul-ministru al I Turciei, Turgut Ozal, se va întîlni la 28 mai la Bruxelles cu primul- I ministru al Greciei, Andreas Pa- | pandreu. Va fi cea de-a patra în- tîlnire dintre cei doi șefi de gu- . vern, începînd cu cea de la Davos (Elveția), din ianuarie 1988. ‘
GRUP DE LUCRU. Oamenii de I știință participanți la programul de | cercetări ale planetei Marte au hotărît să formeze un grup de lu- i cru care să studieze cauzele pierderii legăturilor cu stațiile inter- 1 planetare „Phobos-1“ și „Phobos-2“, lansate de la cosmodromul Baiko- I nur la 7 și, respectiv, 12 iulie 1988. | Pierderea legăturii cu primul vehicul cosmic s-a produs la 29 sep- ■ tembrie 1988, ca urmare a unei comenzi greșite transmise de la 1 centrul de urmărire a zborului. Cu „Phobos-2“ s-a pierdut legătura la I 27 martie 1989, după ce bateriile I solare ale stației interplanetare au încetat să funcționeze. i
ADUNAREA MONDIALA A SA- * 

NATAȚII. La Geneva s-au inche- iat lucrările celei de-a 42-a sesiuni I a Adunării Mondiale a Sănătății, I la care au participat reprezentanți din cele 166 de țări membre ale [ Organizației Mondiale a Sănătății | (O.M.S.). In cadrul dezbaterilor au fost analizate probleme privind i realizarea strategiei globale pentru | asigurarea sănătății tuturor locuitorilor Terrei pînă in anul, 2000, . planul de acțiuni al O.M.S. „Tutunul sau sănătatea", probleme re- I feritoare la ocrotirea sănătății tinerei generații.
MANIFESTAȚIE DE PROTEST.Peste 15 000 de cetățeni sud-co- i reeni — în cea mai mare parte muncitori și studenți — au parti- • cipat la o nouă demonstrație de protest împotriva represiunilor și f acțiunilor de intimidare ale regi- I mului de la Seul, în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea I marii mișcări populare din mai I 1980 din localitatea Kwangju. După demonstrație a fost organizat un . miting, în cadrul căruia vorbitorii I s-au pronunțat în favoarea demo- • cratizării vieții politice, pentru condiții mai bune de muncă și învă- | țătură.
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