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în spiritul sarcinilor subliniate la Plenara C.C. al P.C.R.

COMPETENTA SI RĂSPUNDERE IN APLICAREA MECANISMULUI 
ECDNOMIC, IN CUNDUCEREA ACTIUITATII PRDDUCTIVERecenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a pus în evidență necesitatea creșterii simțitoare a eficienței economice in întreaga economie, îmbunătățirii in continuare a rentabilității tuturor produselor și activităților, reducerii continue a costurilor de producție, aceasta fiind apreciată drept calea hotăritoare pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a țării, pentru asigurarea stabilității economice, creșterii venitului național și a nivelului da trai al oamenilor muncii.O asemenea cerință impune desfășurarea unui amplu proces de perfecționare și a actului de conducere. Modernizarea conducerii întreprinderilor in etapa actuală reprezintă procesul de adaptare a acesteia la realitățile și cerințele dezvoltării de tip preponderent intensiv a economiei, prin înnoirea unor componente ale sistemului de conducere, in pas cu progresul înregistrat în știința conducerii și a altor științe care formulează legi, principii, reguli, metode, tehnici și instrumente cu aplicabilitate în practica de conducere.Modernizarea conducerii se înscrie în ampla acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, inițiată și îndrumată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Subliniind rolul înfăptuirii consecvente a programelor de modernizare și perfecționare a organizării pentru realizarea dezvoltării intensive a tuturor sectoarelor de activitate, secretarul general al partidului a- răta în Expunerea din noiembrie 1988 : „Acum, în centrul întregii ac

tivități trebuie să stea înfăptuirea

programelor de dezvoltare intensivă, 
de organizare și modernizare a in
dustriei și a celorlalte ramuri, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii".între componentele sistemului de conducere, subsistemul privind metodele de conducere trebuie modernizat in primul rind. Cercetări e- fectuate in numeroase întreprinderi și centrale economice din țara noastră au evidențiat că ultimele două decenii marchează un substanțial progres în planul cunoașterii și utilizării metodelor științifice de conducere. O serie de metode care în urmă cu 15—20 ani erau necunoscute sau nu se utilizau în activitatea practică, în prezent au început să se folosească cu semnificative rezultate în unități economice. Prin îmbogățirea instrumentarului folosit se asigură acoperirea la un nivel superior cu metode științifice a funcțiilor procesului de conducere, ceea ce contribuie la perfecționarea conducerii și. implicit, la creșterea eficienței economice. Totodată, cercetările efectuate au evidențiat serioase posibilități de extindere și generalizare a gamei de metode științifice de conducere.Nu ne propunem să abordăm problematica referitoare la întreaga gamă de metode științifice de conducere, ci vom face unele considerente asupra metodelor conducerii prin costuri. Acestea răspund cel mai direct cerințelor autogestiunii economico-financiare, întrucit costurile sintetizează întreaga activitate internă desfășurată în întreprindere și într-o oarecare măsură și cea externă, fiind „barometrul" care

reflectă influentele tuturor factorilor pozitivi sau negativi. Nivelul costurilor exprimă eficiența activității de aprovizionare a secțiilor de producție, concepția tehnică și tehnologică, gradul de folosire a capacității de producție, nivelul consumurilor materiale și al productivității muncii, profunzimea programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției — intr-un cuvînt, calitatea conducerii și organizării producției și a muncii și. prin aceasta, calitatea autogestiunii.Creșterea rentabilității întreprinderilor este Influențată sensibil de controlul riguros al costurilor de producție. In această ordine de idei, la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu la începutul lunii martie 1989. secretarul general al partidului sublinia : „Să acordăm mai multă atenție problemei rentabilității și a beneficiilor in toate sectoarele de activitate. Am discutat practic cu aproape toate sectoarele, și știți bine că avem încă mari cheltuieli și consumuri, că nu există incă o ordine deplină în ce privește prețurile de cost și prețurile de producție".Autogestiunea economico-finan- ciară impune st'ăpînirea fermă de către factorii de conducere a costurilor de producție, prin folosirea unor metode adecvate care să le furnizeze informațiile necesare planificării și reglării imediate a activității întreprinderii. Din păcate, in întreprinderile noastre industriale se folosesc încă, pe scară largă,

metodele clasice, oarecum depășite, ale conducerii prin costuri, cum sînt : metoda pe comenzi, metoda pe faze, mevoda calculației globale ș.a. Trăsătura dominantă a a- cestor metode o constituie caracterul lor predominant postoperativ. urmărirea avînd ca obiect costurile deja realizate, ceea ce reduce considerabil posibilitățile de intervenție și acțiune a conducerii.Evidențierea cu întirziere a factorilor perturbatori ai activității favorizează risipa de materii prime și materiale, precum și folosirea necorespunzătoare a forței de muncă și a capacității de producție. Totodată, aceste metode prezintă dezavantaje mari în ce privește programarea costurilor pe verigile organizatorice ale întreprinderii și în aprecierea cu rigurozitate a aportului fiecărui om al muncii la folosirea eficientă a resurselor puse la dispoziția întreprinderii.Folosirea metodelor tradiționale ale conducerii prin costuri limitează integrarea celor trei faze ale procesului de conducere și gestiune — previzională, operativă și postope- rativă — reducînd posibilitățile de autoperfecționare a conducerii și de snonire a eficienței economice, ceea ce contrastează cu cerințele autogestiunii economico-financiare a întreprinderilor.Conducătorii din unitățile economice trebuie să înțeleagă că metodele de conducere și gestiune nu reprezintă scopuri în sine, ci mijloace de realizare a obiectivelor stabilite. Ele trebuie schimbate și a-
(Continuare în pag. a III-a)

Un succes de prestigiu
al industriei românești:

Tractorul cu 
numărul 1300000

Constructorii de tractoare din 
țara noastră, puternic angajați 
in întrecerea socialistă care se 
desfășoară in intîmpinarea celei 
de-a 45-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al 
XIV-lea al P.C.R., au înregistrat 
un nou și remarcabil succes : 
realizarea tractorului cu numă
rul 1 300 000. Așadar, intre 26 de
cembrie 1946, data la care s-a 
născut primul tractor românesc 
IAR-22, și pină în prezent de pe 
benzile de montaj ale întreprin
derilor de profil din țară au fost 
livrate 1 300 000 tractoare.

In cei aproape 43 de ani de 
existență și mai cu seamă după 
1970, fabricația românească de 
tractoare nu a cunoscut insă nu
mai ritmuri mereu ascendente 
de creștere, ci și o largă diversi
ficare, o permanentă și puterni
că înnoire. Astăzi, in țara noas
tră se produc peste 40 tipuri de 
tractoare agricole și industriale, 
pe roți și șenile, in circa 350 va
riante constructive, cu puteri cu
prinse intre 26 și 360 CP. Printre 
ultimele creații se înscrie și noua 
generație de tractoare realizată 
la unitatea din Brașov, tractoare 
cu puteri cuprinse intre 45 și 70 
CP, care se caracterizează prin- 
tr-o serie de îmbunătățiri con
structive și tehnologice, printr-o 
mai bună funcționalitate, randa
mente de lucru superioare și un 
consum redus de combustibil. 
Cu alte cuvinte, tractoarele din 
această familie slnt mai econo
mice. Toate aceste realizări sint 
expresia forței și capacității in
dustriei noastre socialiste, a va
lorosului potențial de creație al 
clasei muncitoare conduse de 
partid, care in cei aproape 45 
de ani ce au trecut de la eli
berare a reușit să dezvolte una 
din cele mai puternice și dina
mice ramuri de fabricație din 
țara noastră, cu performanțe la 
cel mai înalt nivel mondial. O 
dovadă de necontestat a apre
cierii de care se bucură trac
toarele românești pe piața ex
ternă o constituie și faptul că 
pină la ora actuală țara noas
tră a exportat circa 760 000 trac
toare, care pot fi întîlnite în 
peste 90 de țări de pe toate 
meridianele globului.

Fără îndoială, succesele obți
nute in acest domeniu se da
toreze în cea mai mare parte 
cercetătorilor, proiectanților și 
constructorilor de tractoare bra
șoveni, uzina din Brașov înde
plinind rolul de unitate-fanion a 
industriei de tractoare româ
nești. Pentru realizarea in con
tinuare a unor tractoare cu per
formanțe mereu îmbunătățite, 
competitive, in prezent in toate 
unitățile constructoare de trac
toare se desfășoară o amplă 
acțiune de modernizare a flu
xurilor de fabricație, incepind 
cu cele din sectoarele calde. O 
ilustrare a efectelor pe care 
această acțiune le are asupra 
producției o oferă și secția 
T-48 de la întreprinderea din 
Brașov, care in urma lucrări
lor de modernizare își va du
bla capacitatea de fabricație. 
(Nicolae Mocanu).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Statelor Unite MexicanePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Mario Armando Amador Duron, ambasadorul Statelor Unite Mexicane la București, in legătură cu încheierea misiunii sale in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost relevate relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Mexic și s-a exprimat dorința de a se acționa pentru dezvoltarea lor în continuare, în interesul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.
Ambasadorul mexican a exprimat calde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu, Consiliului de Stat și guvernului român pentru sprijinul acordat în Îndeplinirea misiunii sale în România.

SOCIALISMUL
calea revoluționară a progresului

„Socialismul și numai socialismul a creat condițiile nece
sare pentru lichidarea într-o perioadă istorică scurtă, de numai 
40 de ani, a stării de înapoiere în care se găsea România, ca ur
mare a dominației imperialiste, a dominației străine de veacuri... 
Numai socialismul a pus capăt pentru totdeauna unei asemenea 
stări de lucruri!”

NICOLAE CEAUȘESCUExistă cifre care grăiesc de la sine, a căror simplă enunțare face adesea inutile vorbele multe. In concizia și în rigoarea lor, aceste cifre închid o lungă demonstrație — atît de convingătoare Încît cuvintele adăugate par a fi de prisos. Astfel de cifresînt cele reamintite de secretarulgeneral al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită recent la marea adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin, cînd a arătat că 
„industria patriei noastre, in anii 
socialismului, a realizat o creștere 
de circa 135 de ori, din care peste 
120 de ori după Congresul al IX- 
lea ai partidului". 135 de capacități industriale stau față în față cu una singură — și acest lucru se întîmplă doar în patru decenii ! Ce cuvinte, oricît de meșteșugite, ar impresiona mai mult decit această realitate care grăiește de la sine ? Greu de spus !...Cuvintele își au însă rostul lor atunci cînd înfățișăm calea pe care a parcurs-o poporul român pentru a ajunge aici, cind evocăm uriașele energii puse în mișcare la scara națiunii, giganticele răsturnări și reevaluări care au făcut posibilă victoria invocată mai înainte. împrejurări istorice mai mult decît neprielnice au însoțit acest popor încă din leagăn. „în calea tuturor răutăților" incă de la nașterea sa, și-a văzut pămîntul cotropit și pustiit veacuri și veacuri de-a rindul ; a ridicat paloșul și s-a apărat șl a înălțat aici, la Carpați, Dunăre și Mare, zid de apărare a propriului destin, dar și pe cel al altora ; a suferit apoi asupriri de secole —

avutul său îmbogățind orașele altora. Și-a cîștigat prin jertfe și suferințe independența politică, și-a făurit statul național unitar, dar avuțiile sale au continuat să hrănească tezaurele altora ; dările nu se mai numeau nici haraci, nici tribut, purtau nume mai „alese", do- bîndă, rentă și altele, dar erau, la fel, expresia jafului celui mai nerușinat. Și, ca o ironie, cu cît era mai subtilă, cu cît era mai „modernă" jefuirea, cu atit cîtimea era mai mare. Istoria economiei românești este, pentru multe secole, Istoria aservirii economiei românești— mai întil față de forțele feudale ale vremii, mai apoi față de monopoluri, de puteri imperialiste. Rezultatul ? O țară care se apropia de jumătatea secolului XX cu o economie înrobită, in starea de a fi exclusă de pe magistrala dezvoltării tehnico-economice.Socialismul a fost cel care a schimbat radical, structural această stare de lucruri. Pe temeliile de granit ale proprietății socialiste, lichi- dînd exploatarea omului de către om, avînd în față țelul măreț al construirii noii orînduiri, poporul român a străbătut in numai citeva decenii un drum imens. Din multitudinea de aspecte care pot fi invocate pentru a-1 reflecta, iată unul singur, cifra invocată la începutul acestor rînduri — 135. Ceea ce a fost inițial o opțiune socială și politică— edificarea socialismului — s-a transformat, în ani, într-o realitate economică de netăgăduit. Descătușate, energiile creatoare ale poporului român și-au dat deplina măsură.

imprimînd dezvoltării economice un ritm și o alură care se constituie în- tr-un nețărmurit tezaur de mîndrie. Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a națiunii, a elaborat o strategie a dezvoltării care a condus țara la rezultatele pe care le cunoaștem. „Partidul, poporul nostru — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — au ales calea socialismului cu convingerea fermă — și realitatea a confirmat pe deplin această alegere — că numai pe calea socialismului vom ridica națiunea noastră, care are un trecut de peste două milenii, la un nivel nou, superior, de civilizație și viață".Un rol hotărîtor l-a avut Congresul al IX-lea al partidului, piatră de hotar în istoria României. El a pus capăt concepțiilor dogmatice, nivelatoare, închistate care ignorau realitățile naționale, configurația lor specifică. tendințelor de a reduce teoria și practica edificării noii orînduiri la imitarea unui „model unic". Rigidității și sărăciei de idei, imobilismului i-a luat locul o atmosferă efervescentă de creativitate politică și socială, în care legitățile și principiile generale ale socialismului științific sînt aplicate la condițiile și realitățile României. Au fost creata noi forme de conducere a economiei, pe baza autoconducerii și autogestiunii; acționează un nou mecanism economico-financiar ; a fost creat sistemul democrației muncitoreștl- revoluționare, care asigură participarea celor ce muncesc, a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea
(Continuare in pag. a V-a)
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Semnătura muncitorească 
cronică ain noua orașului

Pregătirile pentru recoltarea
cerealelor păioase

încheiate grabnic în toate unitățile agricole!
• în condițiile climatice ale acestui an, secerișul 

orzului va începe mai devreme
• Pentru încadrarea tuturor lucrărilor în terme

nele stabilite, combinele, presele de balotat paie, pre
cum și celelalte utilaje să fie pregătite temeinic și 
scoase în tabere de cîmp

• în vederea evitării pierderilor de recoltă, tim
pul care a mai rămas pînă ia începerea campaniei să 
fie folosit la reglarea utilajelor și la înlăturarea even
tualelor defecțiuni

• Să se asigure toate condițiile necesare pentru 
ca imediat după seceriș să se însămînțeze cea de-a 
doua cultură pe întreaga suprafață prevăzutăSecerișul va Începe mai devreme decit in alți ani. Nu peste mult timp combinele vor intra în lanurile de orz, iar după aceea in cele de grîu. Concomitent cu aceasta se va desfășura însămințarea celei de-a doua culturi pe suprafețele prevăzute. De la Direcția Generală a Mecanizării din Ministerul Agriculturii aflăm că la această dată în toate județele țării combinele, presele de balotat paie, celelalte utilaje care vor fi folosite la stringerea recoltei de orz și griu și la însămințarea celei de-a doua culturi au fost pregătite și se află în secțiile de mecanizare ale cooperativelor agricole sau în sectoarele mecanice ale întreprinderilor agricole de stat. Din informațiile sosite la redacție rezultă că în județele din sudul țării au fost organizate formații de lucru la seceriș și însămințări, urmind ca utilajele să fie deplasate in cel mai scurt timp in tabere de cimp. Pentru buna funcționare a utilajelor pe întreaga durată a campaniei, in toate stațiunile de mecanizare a agriculturii au fost organizate e- chlpe speciale de asistență tehnică dotate cu tot ce este necesar pentru intervenții de urgență în cîmp : aparate de sudură, scule, diferite dispozitive și piese de schimb.

Pentru a se asigura exploatarea corespunzătoare a utilajelor și a se evita cu desăvîrșire pierderile de recoltă, o atenție deosebită trebuie să se acorde, pină la declanșarea campaniei, asigurării pieselor de schimb, în special a curelelor de transmisie pentru înlocuirea operativă a celor ce se uzează.Ne mai despart puține zile pină la declanșarea secerișului. In acest răstimp, mecanizatorii, specialiștii din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și din unitățile agricole de stat și cooperatiste au datoria să asigure buna desfășurare a lucrărilor de recoltare. O dată cu deplasarea utilajelor în tabere, timpul care a mai rămas trebuie folosit din plin la reglarea utilajelor, la înlăturarea eventualelor defecțiuni care mai apar, astfel incit în momentul cînd lanurile vor da in pîrg să se lucreze din plin.Datorită ajungerii mai de timpuriu decit în alți ani a lanurilor la maturitate, deci devansării campaniei de seceriș, acest an este considerat, pe bună dreptate, anul culturilor duble, acestea constituind o importantă sursă pentru obținerea unor cantități sporite de porumb boabe, furaje și legume. Pentru realizarea acestui important obiectiv, trebuie să se acționeze în așa fel încît la cel mult 48 de ore

de la încheierea secerișului pe o parcelă aceasta să fie însămînțată cu a doua cultură. Sarcini deosebite în această privință revin organizațiilor de partid din unitățile agricole, conducerilor unităților și specialiștilor, care au datoria să urmărească în permanență, cu toată exigența, modul in care se desfășoară lucrările de seceriș, să asigure eliberarea de paie a terenurilor, pregătirea solului și însămin- țarea, imprimînd un spirit de ordine, disciplină desăvîrșite în fiecare formație de lucru.Nu mai puțin importantă în a- ceastă campanie scurtă, dar de maximă intensitate, cind fiecare oră se măsoară în tone de produse recoltate sau în hectare însămin- țate, este întreținerea corespunzătoare a utilajelor. Pentru a se evita situațiile din anii trecuți, cînd, din cauza nerespectării normelor de întreținere, unele combine sau tractoare se defectau după puține zile de lucru, cadrele tehnice din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii trebuie să urmărească, zi de zi, începînd cu reviziile de dimineață și sfirșind cu reviziile tehnice periodice, modul în care se efectuează aceste operații, de care depinde în bună măsură funcționarea utilajelor.Transportul producției din cimp, de la combine direct la bazele de recepție, constituie, de asemenea, o sarcină prioritară în campanie. Activitatea trebuie astfel organizată încît descărcarea buncărelor combinelor să se facă din mers, iar camioanele și remorcile să realizeze un număr cît mai mare de curse pe zi, astfel incit întreaga recoltă să poată fi depozitată rapid și în cele mai bune condiții.Desigur, în perioada secerișului și însămințării culturilor duble, în agricultură se efectuează și alte lucrări de mare importanță : strin- gerea legumelor și furajelor, întreținerea culturilor, irigațiile. Tocmai pentru aceasta sarcinile de maximă răspundere pentru recoltă ce stau în fața organizațiilor comunale de partid, a celor din unitățile agricole trebuie îndeplinite în mod exemplar.

apropiata

IAȘI : Noi capacități 
de producțieLucrătorii din cadrul Trus- tului-Antrepriză Generală de Construcții Industriale Iași obțin succese deosebite în întrecerea socialistă pentru realizarea exemplară a investițiilor planificate. Astfel, în perioada care a trecut de la începutul anului și pină în prezent, ei au efectuat un volum important de lucrări de construcții-montaj, dînd în circuitul productiv sau fiind aproape de punerea în funcțiune noi capacități de producție la întreprinderea Metalurgică și întreprinderea Mecanică „Nicolina" din Iași, ca și în județele Vaslui, Suceava și Botoșani, pe raza cărora trustul își desfășoară activitatea. Valoric, prevederile de plan la zi au fost depășite cu peste 60 milioane lei. Succesul are la bază creșterea productivității muncii, aplicarea unor noi tehnologii și soluții constructive, extinderea proceselor de industrializare a lucrărilor pe șantiere, aplicarea măsurilor de modernizare și perfecționare a producției și a muncii. (Manole Corcaci).

La intrarea în Caransebeș. nu ne-am putut stăpîni curiozitatea si am pătruns pe teritoriul stațiunii de cercetări pomicole ; si am văzut, ne solul dominat altădată de Stufăriș si pipirig, frumos alintați, ca la un insolit concurs de frumusețe. pomi de tot soiul. dar mai ales meri anuntind an cu rod bogat. Un an cu rod bogat anunță însă nu numai pomii stațiunii de cercetare, sau cei— nelipsiti. de altfel— din curțile oamenilor. ci si realizările de pină acum din unitățile industriale ale orașului.Avea să ne vorbească despre toate acestea tovarășul Tilică Ionascu. primarul o- rasului Caransebeș.— Realizăm, la velul acestui an. productie-marfădustrială in valoare de peste 2,6 miliarde lei— ne spunea dînsul —, urmînd să depășim, peste mai puțin de doi ani. 3 miliarde. Dacă socotim că altădată era pentru noi temei de mîndrie faptul că in Caransebeș funcționa renumita fabrică de butoaie sau fabrica de scaune curbate si... cam atît — că în anul Congresului al IX-lea al partidului abia realizam o producție de 153 milioane, acum putem spune că avem in Caransebeș intreprin-^deri care tin de in-

ni- o in-

dustria de vlrf a țării, producînd în cantităti solicitate de economia națională sau de export. Veți constata si dumneavoastră acest lucru. îndată ce veți trece pragul întreprinderii constructoare de mașini sau al combinatului de prelucrare a lemnului, al altor unităti de ne raza o- rasului nostru. Orașul Caransebeș, cunoscut secretarului general al partidului Încă din tinerețe — din perioada de detenție, cind, pentru lupta sa eroică, revoluționară, a fost trimis între zidurile închisorii din Caransebeș — își leagă dezvoltarea sa actuală în întregime de vizitele de lucru ale secretarului general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceausescu ne-a fost oaspete drag în 1978. Atunci s-a pus piatra de temelie la întreprinderea constructoare de mașini. Ulterior, fiecare nouă vizită de lucru avea să jaloneze o nouă etapă în dezvoltarea întreprinderii. Acum. întreprinderea. alături de altele de pe platformă. este bine cunoscută. prin produsele sale. în întreaga tară si dincolo de granițele tării. Aveam să aflăm, vizitînd tînăra i prindere, că aici asimilat, de-a timpului.producție de boghiuri pentru locomotive, atît
între-i s-a lungul întreaga

pentru nevoile Interne. cit si centru export. că tot aici se realizează, de asemenea. echipament hidromecanic. turbine hidraulice, construcții metalice (pentru construcții ne scurt, o gamă produse complexe, in timp, fapt ce nu-i împiedică pe muncitorii de aici să fie. de la an la an. mai tiosi în ce creșterea producției, tului f data noastre.se livrau deja cantităti de produse in contul trimestrului III. în condițiile în care producția livrată la export pe primul trimestru al anului a fost do nouă ori mai mare decît prevederile de plan la construcții metalice si de două ori mai mare la echipament hidromecanic.— Sint fealizărl firești. este opinia lui Vasile Covaci, secretarul adjunct al comitetului de partid.' Ne-am propus ca la sfîrsitul trimestrului III să raportăm realizarea în întregime a producției pentru export, mai cu seamă că livrarea de către noi in devans la acest capitol condiționează finalizarea în devans, la partenerul ex-

industriale), de diverse si același
ambi- nriveste volumului a exnor- îndeosebi. La documentării , de exemplu.

(Continuare 
în pag. a V-a)

Tovarășului MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Președintele Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Dragă tovarășa Corbaciov,

Iml face plăcere deosebită să vă adresez, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al meu personal, cordiale felicitări 
și cele mai bune urări cu prilejul alegerii dumneavoas
tră în înalta funcție de președinte al Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Evocind cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor din
tre partidele, țările și popoarele noastre, imi exprim 
ferma convingere că vizitele și convorbirile pe care le-am 
avut la București și Moscova, ințelegerile la care am 
ajuns vor da noi impulsuri raporturilor româno-sovietice, 
întărind și mai puternic prietenia și colaborarea pe mul-

tipie planuri dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialis
tă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, 
în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, in interesul și spre binele țărilor și popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă dori multă sănătate, 
fericire și succes în îndeplinirea misiunii de înaltă răs
pundere ce v-a fost încred'nțată. Urez, de asemenea, 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Uniunea So
vietică noi și tot mal mari realizări în înfăptuirea hotărî- 
riior Congresului al XXVII-lea și ale celei de-a XlX-a 
Conferințe Unionale aie P.C.U.S., în lupta pentru dezar
mare, colaborare și progres in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

(
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posibilităji mai mari DEClT realizările

mai intense și mal încă după întocmirea anului trecut, care a evidență rezultate sub

„Un important act economic și politic". Astfel a caracterizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul, general al partidului, Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie privind anularea unor datorii ale unităților agricole cooperatiste. Cu prilejul documentării noastre in județul Tulcea am constatat „la fața locului" că această apreciere este ferm susținută și argumentată cu edificatoare date și fapte, de către numeroși activiști de partid, conducători de unități agricole socialiste, specialiști, oameni ai muncii de la sate. întil- niți pretutindeni la lucru pe o- goarele dintre Dunăre, Deltă și Marea Neagră. Manifestindu-și recunoștința față de secretarul general al partidului pentru preocuparea statornică acordată dezvoltării puternice a agriculturii socialiste, lucrătorii ogoarelor tulcene iși exprimă, totodată, hotărirea de a or- . ganiza mai bine întreaga activitate, de a gospodări eficient mijloacele de care dispun, in așa fel incit ridicarea nivelului de dezvoltare al cooperativelor, al comunelor să fie rezultatul muncii, al propriilor eforturi.In această privință, tovarășul Va- sile Dranovețeanu, secretar al comitetului județean de partid, ne-a relatat că, in continuarea unor preocupări din anii anteriori, de- y; venite tot ~—1sistematica bilanțului pus in posibilități, comitetul județean de partid a constituit colective de îndrumare. sprijin și control formate din activiști de partid și de stat, specialiști, tovarăși din activul de partid, care, analizind activitatea din consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, au întocmit — împreună cu organizațiile de partid și consiliile de conducere din unități — programe speciale de redresare pentru un mare număr de cooperative agricole de producție și asociații economice intercooperatiste. A- ceste programe, dezbătute pe ferme și unități, au și început a fi traduse în viață, la fel ca și unele măsuri adoptate pe ansamblul județului în urma analizelor, schimburilor de experiență și a altor acțiuni organizatorice inițiate de către comitetul județean de partid. Drept consecință. in comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, la ora actuală există în județul Tulcea un număr mai mare de cooperative a- gricole de producție și asociații e- conomice intercooperatiste a căror muncă — mâi bine organizată și desfășurată — creează toate premisele pentru realizarea unui bilanț economico-financiar satisfăcător.Și totuși, e greu de afirmat că doar cu citeva flori se poate face primăvară pe meleagurile tulcene. O aprofundată analiză întreprinsă de către comitetul județean de partid
PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

bunilor gospodarisesiunii Consiliului problema gos- apelor a fost anali- prin prisma obligațiilor unităților economice in
chipulAncheta publicată in numărul 14 183 al ziarului nostru, sub titlul „Apa trece... neglijențele rămin", și-a propus să aducă in atenția cititorilor aspecte ale modului cum sint întreținute cursurile unor riuri în județul Vrancea. Investigațiile desfășurate în lumina prevederilor Legii apelor au evidențiat mai cu seamă modul cum sint ințelese și respectate atribuțiile și sarcinile ce revin consiliilor populare, cetățenilor in acest domeniu, cum se acționează practic pentru indeplinirea lor. Se arăta că județul Vrancea, care beneficiază de o rețea hidrografică bogată (numai cursurile de apă cartografiate numărînd aproape 2 000 kilometri), S-au făcut și. sint prevăzute in continuare să se execute corecții pe „drumul apelor" in scopul protejării lor, pentru consolidarea malurilor, pentru menținerea purității apei, pentru combaterea oricăror manifestări de poluare și pentru valorificarea superioară a apei. In același timp, ancheta, remarcind nerespectarea in totalitate a prevederilor legii — exemplele în acest sens fiind „aduse" din localități situate in perimetrul hidrografic al Milcovulul — sublinia faptul că acestea influențau negativ gradul de puritate al apelor, calitatea acestora. contribuind la degradarea albiilor, la crearea unor obstacole artificiale in calea desfășurării în cele mai bune condiții a acțiunilor prevăzute în programul județean de protecție a mediului înconjurător, în ansamblul său.Au trecut, de la publicarea anchetei, mai multe luni. Ce s-a intîni- plat de atunci ? Pentru a găsi răspuns la intrebare, am pornit din nou. in această primăvară, pe „drumul apelor" din județul Vrancea.O primă constatare ar fi aceea că ancheta a avut eficiență, trezind din amorțeli anumite instituții care au stabilit măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate. O dovadă în acest sens este și faptul că, recent, în sesiunea Consiliului popu- „ , Iar județean s-a aflat pe ordinea de zi raportul privind activitatea depusă de comisia județeană, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare județean, municipal, orășenești și comunale pentru protejarea mediului înconjurător, și cu precădere a apelor.. — Bilanțul activității din anultrecut și din primele luni ale acestui an — ne spunea inginerul Anton Țigănuș, directorul Oficiului de Gospodărire a Apelor Vrancea — a fost mai bogat față de perioadele anterioare, bilanț marcat . totodată și de o grijă în plus față de modul și calitatea propuse. în 1988 lucrările noi regularizare, și amenajări de albii realizate. unitatea noastră au însumat metri liniari, iar cele de reparații au cuprins 1 176 m.l. Aceste lucrări s-au desfășurat pe albiile mai multor cursuri de apă, localizarea lor fiind impusă de cerințele reale ale situației din teren. Dar importante alte lucrări de consolidări și apărări de maluri, regularizări de albii au fost executate cu participarea populației prin contribuție in muncă. mal cu seamă în zona localităților Reghin, Cimpuri, Răcoasa, Vi- zontea, Livezi, Andreiașu și altele. Participarea cetățenilor a fost, de asemenea, efectivă la întreținerea digurilor și a cursurilor de apă prin îndepărtarea obstacolelor din albii, tăierea vegetației, igienizare — a- ceste categorii de lucrări efectu- îndu-se pe o lungime de peste 100 kilometri. Numai în primul trimes-

realizării obiectivelor i de consolidări de maluri de 1 190

pune în relief faptul că au existat — și. din păcate, realitățile din prima parte a acestui an, constatate pe teren. confirmă că se mai perpetuează — serioase neajunsuri în coordonarea acțiunilor, folosirea bazei tehnico-materiale. a ■ forței de muncă, în aplicarea tehnologiilor „ ’ ’ . ’ _ 'producției și a muncii in unitățile agricole.Iată, de pildă, una din acțiunile asupra căreia comitetul județean de partid insistă mult, scontind rezultate deosebite, este echilibrarea veniturilor și a cheltuielilor din fermele de producție. Dar cum se pqa- te produce această echilibrare — care ar fi, de altminteri, cit șe poate de bine venită — cind majoritatea fermelor urmăresc, așa cum ne-a relatat și tovarășul Radu Maxim,

agricole, în organizarea

Cum acționează organizațiile de partid din județul Tulcea 
pentru redresarea activității economico-financiare 

a unităților cooperatistepreședintele Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție, cu totul formal planurile proprii de venituri și cheltuieli ? Sondajele întreprinse in mai multe unități — între care cooperativele agricole de producție din Isaccea și Niculițel, Asociația Economică Intercoopera- tistă pentru Creșterea Porcilor Isaccea și altele — discuțiile purtate cu unii președinți și contabili-șefi din cooperativele agricole de producție ne-au convins că cei mai mulți dintre aceștia nu cunosc decit aproximativ cit costă tona de griu sau de porumb, hectolitrul de laDte, că, la nivelul unor ferme, cheltuielile sînt trecute fictiv pe culturi cu încălcarea celor mai elementare reguli de conduită economico-financiară. Ce să mai vorbim despre elementele costurilor de producție sau alte calcule economice care ar trebui să fie, în mod firesc, instrumente eficiente de lucru ? In- cercînd să aflăm de ce, conform scriptelor, tona de orz costă la Cooperativa Agricolă de Producție Niculițel de șase ori mai mult decit la Cooperativa Agricolă de Producție Văcăreni, au ieșit la iveală costuri trecute de la alte lucrări agricole. Realitatea e că în unele locuri se cheltuiește la întîmplare, nu se analizează pe parcursul anului încadrarea in costurile planificate, astfel incit la ora bilanțului cei in cauză se află in fața faptului împlinit. In această situație ne întrebăm : dacă nu se cunosc lucrurile elementare, cum se pot stabili care sint aspectele asupra cărora trebuie să acționeze pîrghiile muncii poli- tico-organizatorice, cum se pot defini judicios obiectivele concrete pentru îndeplinirea cărora trebuie să mi- 

tru al anului în curs, valoarea lucrărilor cu participarea populației prin contribuția in muncă depășește 1.5 milioane lei. Pentru acordarea asistenței tehnice și asigurarea controlului asupra modului cum sînt respectate prevederile legii, . cadrele Oficiului județean de gospodărire a apelor au fost repartizate pe localitățile riverane cursurilor de apă, acestea avind și obligația ca periodic să raporteze despre situațiile constatate in teren, să vină cu propuneri de îmbunătățire a activității. Ca argument al sporirii eficienței activității desfășurate, ni s-a adus
Cum sînt întreținute 
unele cursuri de apă 
din județul Vrancea

și următoarea precizare : analizele laboratorului de hidrochimie, efectuate de-a lungul a circa 270 kilometri cursuri de apă interioare ale județului (Putna, Milcov, Rimna), au încadrat 225 km la categoria I de calitate a apei, 30 km la categoria a II-a și numai 13 km, la categoria a IlI-a, o situație ” îmbunătățită față de perioadele anterioare. Celelalte cursuri de apă care intră pe teritoriul județului — Șiret, Trotuș, Rm. Sărat — în lungime de 165 kilometri, s-au situat la categoria de . calitate „degradat". Este o situație acută pe care o semnalăm din dorința ca cei în drept din județele prin care trec rîurile respective să localizeze sursele poluării excesive a apelor menționate (cu precizarea că salinitatea crescută a apelor Rimnicului Sărat are o proveniență naturală) și ca măsurile practice ce se vor lua să se oglindească intr-adevăr in limpezimea apelor, in calitatea acestora. Să nu uităm că pentru județul Vrancea — și nu numai pentru el —, Șiretul și Trotușul reprezintă o sursă importantă în irigațiile culturilor agricole.Revenind în perimetrul hidrografic al Vrancei — afectat serios în iarna trecută și primăvară de lipsa precipitațiilor, debitele apelor fiind diminuate considerabil — trebuie spus că sursele poluării și degradării nu au dispărut cu desăvîrșire. Sigur, acestea nu mai sînt de proporții îngrijorătoare — ca urmare a măsurilor luate —, dar important este ca acestea să dispară cu desă- virșire, cu atit mai mult cu cit posibilități de eliminare a lor există. Pe albiile Nărujei, Zăbalei, Milco- vului, spre exemplu, acțiunile de Igienizare și curățire, cu participarea cetățenilor din comunele limitrofe, nu cuprind încă intregul curs al apelor. în această privință multe consilii populare continuă să nesocotească obligațiile ce le reveneau din programul de gospodărire a apelor, ca și a protejării mediului ambiant în general. In primăvara a- ceasta. în comunele Paltin. Nereju, Milcovul și în alte localități, practic nu au fost organizate nici un fel de acțiuni de igienizare și curățire a albiilor rîurilor cu participarea cetățenilor. în același timp, in mai toate comunele in care am poposit cu ocazia acestui raid, nu ni s-au oferit nici un fel de exemple privind propaganda desfășurată de consiliile populare în sprijinul popularizării, cunoașterii și respectării de către cetățeni a prevederilor legale care reglementează activitatea de gospodărire a apelor, de protecție a mediului înconjurător. Fapt criticat, de altfel, și in articolul amintit.

liteze activitatea practică a organizațiilor de partid ?Pe bună dreptate, Intr-o dezbatere desfășurată la Consiliul Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Isaccea, organizatorul de partid Ion Gherghișan, președintele Cooperativei Agricole de Producție Văcăreni, Ion Bădilaș, directorul Asociației E- conomice Intercooperatiste Pomicole, ing. Eugen Pop și alte cadre cu experiență și cu bune rezultate au subliniat că intreaga activitate trebuie să se meinică a ordine și neabătută _ _ .a democrației cooperatiste, pe valorificarea la maximum a posibilităților existente. Acestea sint tot ati- tea direcții in care cadrele, specialiștii pot avea un rol decisiv, cu con
bazeze pe cunoașterea testărilor de lucruri, pe disciplină, pe respectarea a reglementărilor legale,

diția selecționării și promovării lor după criteriile ferme ale capacității politice și profesionale dovedite prin rezultatele obținute. încălcarea acestor criterii, așa cum s-a intim- plat la Cooperativa Agricolă de Producție Niculițel, unde de curind a fost promovat fără concurs în funcția de inginer-șef conducătorul fermei care anul trecut, in condiții identice, a obținut producțiile cele mai mici — situate uneori la mai puțin de jumătate față de frun- fie e pesă nu felC.C. al

tași I —, nu poate decit dăunătoare, mai ales că singurul caz de acest care l-am întîlnit în județ.La Plenara din aprilie a P.C.R., secretarul general al partidului a reafirmat necesitatea creșterii nivelului de cunoștințe al cadrelor și a promovării lor numai pe bază de concurs. Respectarea acestor orientări constituie o îndatorire a comitetului județean de partid. Faptul că, așa cum s-a subliniat la plenară, „totul depinde de nivelul de pregătire al oamenilor", este ilustrat, printre altele, de. rezultatele bune obținute de Cooperativa Agricolă de Producție Luncavița, unde cadrele de conducere, in frunte cu președintele unității, Ștefan Burghelea, au o temeinică pregătire economică ce le-a permis să acționeze multilateral. inclusiv în domeniul dezvoltării industriei mici, asigurînd consolidarea economico-financiară a unității.Desigur, pe ansamblul județului succesul întregii acțiuni depinde de modul în care comitetul județean de partid cunoaște, prin analize aprofundate, situațiile concrete, greutățile ce se ivesc, adoptind in consecință cele mai judicioase măsuri po- litico-organizatorice și urmărind sistematic îndeplinirea lor, inclusiv

. . po-apelor Ia Combinatul de Ce- și Hîrtie Adjud, întreprin- Chimică Mărășești, Fabrica de Tătăranu, de exemplu. S-a necesității schim-

In cadrul popular județean, podăririi zată și ce revin acest sens. Realizări sînt și pe a- ceastă linie, dar lista problemelor în... suspensie rămîne deschisă. Nu sînt închise toate „supapele" luării luloză derea Zahăr insistat asupra bării actualului sistem de evacuare a dejecțiilor din unele unități zootehnice. Sînt încă probleme de rezolvat legate de extinderea stațiilor de epurare din Focșani. Adjud și Panciu. Sigur. măsurile adoptate sint de natură să determine soluționarea acestor probleme. Ea depinde acum de hotărirea și perseverența organelor specializate ale Consiliului popular județean in urmărirea aplicării măsurilor stabilite. Asupra acestor aspecte, asupra modului in care se înfăptuiesc măsurile preconizate ne propunem să revenim.
Dan DRAGU1ESCU 
corespondentul „Scinteii"

Zilele trecute, cițiva reporteri și corespondenți ai ziarului au trecut 
din nou prin mai multe piețe și magazine de legume și fructe din Capitală 
și din municipiile Alexandria și Botoșani. Prezentăm in continuare citeva 
din constatările făcute cu acest prilej.

APROVIZIONAREA MAI BUNĂ
— O PREOCUPARE CE TREBUIE 
ACCENTUATA. După cum ne-au declarat factorii de resort și am constatat noi inșine in mai multe piețe și magazine de legume-fructe din București, anul acesta, grație condițiilor climatice mult mai favorabile, dar și măsurilor luate la nivelul unităților de producție, livrare și desfacere, a coordonării lor mai bune, unitățile de profil sint mai bine aprovizionate cu legume de sezon. O astfel de măsură, dispusă de consiliul popular municipal, este cea a aprovizionării piețelor și marilor magazine — 51 de unități in total — pe timp de noapte. în felul acesta vor dispărea in bună parte situațiile neplăcute in care magazinul se închide in plin program, afișindu-se la vedere cunoscutul anunț : „Primim marfă".Notabil este faptul că, spre deosebire de anii trecuți, se găsesc în cantități mai mari— pentru această perioadă — cartofi de toamnă, fulgi de cartofi și unele sortimente de legume, între care varză timpurie, ceapa și altele. Incepind cu această săptămină vor spori cantitățile de mazăre boabe, legume de seră și solarii — castraveți și roșii — și cele de fructe de sezon.Totuși, în privința sortimentelor trebuie spus că nu s-a reușit încă aprovizionarea în toate piețele și unitățile conform cerințelor, respectiv a graficelor și așa-ziselor note de comandă întocmite în fiecare zi la nivelul unităților.Conform unei optici mai vechi, sînt aprovizionate cu predilecție la primele ore ale dimineții marile piețe. Este un lucru bun. Numai că, in paralel. se neglijează pur și simplu, cartiere, cetățenii acestora.Pentru aprovizionări a parcursul întregii zile, în unele unități s-a recurs la așa-zisul program „de alunecare", prin care unele puncte de desfacere să funcționeze și in intervalul 10,30—15,00, timp în care, conform programului, acestea sint in-

sau se ignoră, multe unități din mai mici, dar căutate de ce locuiesc ' în preajmaasigurarea unei mai bune cumpărătorilor, pe

ni- se- de co-

prin controlul de partid. Orice defecțiune ivită în acest sistem de verigi diminuează eficiența acțiunii politice. Un asemenea exemplu este oferit de concluziile necorespunzătoare ale recentului control complex efectuat in comuna Unirea de un colectiv de activiști de partid și de stat condus de un secretar al comitetului județean de partid. Cum se pot împăca rezultatele economice foarte slabe ale unităților agricole din comună cu aprecieri de genul : comitetul comunal de partid „a pus un accent deosebit pe mobilizarea forțelor", „a acționat cu mai multă răspundere", „a folosit un stil de muncă corespunzător", „a pus accent pe cunoașterea și îndeplinirea hotăririlor" etc. ? Cum sint îndeplinite hotărîrile, legile, dacă planul nu e realizat nici pe jumătate ? Cum e posibil ca in concluzii să nu se spună mic despre munca biroului și a cretarului comitetului comunal partid, a activului de partid, a misiilor pe probleme, evitindu-se a- proape total criticile severe pe care le-ar fi îndreptățit situarea comunei Unirea pe unul dintre ultimele locuri din județ în privința producțiilor, a costurilor, a rezultatelor economico- financiare ? Aprecieri de genul „comitetul comunal de partid muncește bine, dar comitetele de partid și organizațiile din subordine acționează necorespunzător", numeroase alte afirmații contradictorii etc. vădesc lipsă de discernămint, de combativitate, acceptarea și chiar consacrarea unor tendințe de formalism.Redresarea economico-financiară a unităților cooperatiste, sarcină de maximă importanță, trebuie să mobilizeze toate forțele — și aceste forțe capabile să determine o radicală schimbare în bine, există ! —- incepind cu comitetul județean de partid, direcția generală a agriculturii și terminînd cu fermele și formațiile de lucru, cu fiecare cooperator la locul său de muncă. Cu cit acțiunile întreprinse de comitetul județean de partid vor fi mai cuprinzătoare și mai bine organizate, cu cit vor antrena mai din plin comuniștii, toți oamenii muncii din agricultură, priceperea, hărnicia și spiritul lor revoluționar — cu atit rezultatele vor fi mai bune. Pe a- ceste rezultate se poate conta numai ridicînd intreaga activitate, intreaga muncă politico-organizatorică la nivelul cerințelor și al posibilităților.
dl. ATANASIU 
Adrian VASILE

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

Urbanistică modernă la Tirgu Jiu
Eoto : E. Dichiseanu

In fapt însă, fiecare respon- înțelege să...el pe „patineze" cum acest program de...chise. săbii vrea alunecare. Un exemplu pozitiv am intilnit în această privință la unitatea nr. 617 din Piața Crîngași, care avea deschise in intervalul amintit nu mai puțin de șase puncte de vin- zare, toate bine și diversificat aprovizionate. Aceasta la un total de 16
PIEȚELE-la nivelul producției din grădini,

al cerințelor consumatorilor
7

lucrători. In schimb, în Piața Obor (unitatea nr. 232), care dispune de 20 de lucrători, erau deschise doar... două puncte. Unde, lesne de imaginat, se formaseră două șiruri lungi de cumpărători. Iar la unitatea nr. 117 („Fortuna" din bulevardul Ilie Pintilie), și ea cu un personal apreciabil ca număr (13 lucrători), nu era deschis nici un asemenea punct... „de alunecare".Și de data aceasta am urmărit în raidul nostru aspectele privind curățenia și ordinea în unități, disciplina și solicitudinea față de cumpărători. Dacă in numeroase unități am constatat o preocupare sporită pentru aceste aspecte, in altele ea era extrem de precară. Bunăoară, la unitatea nr. 607 (din strada Emil Bodnaraș nr. 17) se vindeau cartofi în ușa magazinului de către doi indivizi care nu lucrau in unitate. Erau insă „supravegheați" de nu mai puțin de trei vinzători ai unității, ce își pierdeau vremea drept că Ion) s-a ca să... voia să ce i se „oferea" alături de plasa de cartofi. In plus, în unitate — murdărie și dezordine. La fel ca și în unitatea nr.’ 320 (din strada Nicolas
în magazin. E aceștia (Cristea un moment dat cetățean ce nu ceapa veștejităunul dintre deplasat la țipe la un cumpere și

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

deosebite au fost muncii depuse de de muncitori, in- evidențiindu-se in

• Corespondentul nostru voluntar, loan Vergu Dumitrescu ne informează că instalația de polipropilenă de la Combinatul Petrochimic Teleajen este prima de acest tip din țară unde se pot obține 24 de sortimente de polipropilenă izotactică, destinate pentru fabricarea de piese auto, piese electrice și electronice, materiale de ambalaj pentru alimente, tuburi, plăci etc. produsele fiind competitive pe plan mondial. In primele 4 luni ale anului 1989, colectivul de la instalația de polipropilenă și-a depășit planul de producție cu peste 25 milioane lei, încadrîndu-se in limita consumurilor specifice aprobate și realizînd o productivitate superioară a muncii. Aceste rezultate posibile datorită întregul colectiv gineri și maiștri, mod special Dumitru Gogonea — șef de instalație, Dumitru Nițu — maistru tehnolog, Gabriel Ștefănescu, Ștefan Păpălici, Ștefan Popescu și Ioana Stoica — operatori.Introducerea unui nou sistem catalitic de polimerizare a propilenei, care micșorează consumul specific de la __________ __ _____________2 000 lei pe tona de produs și la creșterea siguranței în funcționarea Instalației, cit și recuperarea polimerului din rezervoarele de solvenți prin aplicarea unei tehnologii originale, ce duce la un spor lunar de producție de peste 250 000 lei, sînt soluții novatoare aflate în atentia personalului tehnico-ingineresc de la această importantă trochimică.

materii Drime. conducînd economii de aproximativ

instalație De-preocuparea exemplară a• Concomitent cu pentru îndeplinirea planului de producție, factorii de conducere din cadrul întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Brașov se îngrijesc și de asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru personalul muncitor. Astfel, conducerea I.F.E.T, Brașov, împreună cu cea a Secției de industrializare a lemnului Rișnov au hotărit construirea unui bloc de locuințe de serviciu în Rișnov. Noul edificiu — parter plus 4 niveluri — se află amplasat în cartierul Florilor, la circa 100 de metri distanță de secția de industrializare a lemnului, și a fost executat de Antrepriza Regională de Construcții-Montaj C.F.R. Brașov, încălzirea blocului de locuințe se va face cu apa caldă provenită de la
• Comitetul Județean Dolj al P.C.R. : Din studierea documentelor, a actelor de evidență contabilă de la întreprinderea Județeană de Legume-Fructe a reieșit că, intr-adevăr, in primele trei trimestre ale anului 1988 s-au comis unele abuzuri și ilegalități din partea conducerii acesteia. Astfel, Ștefănescu Dinei, directorul unității, Împreună cu Cătăneanu Ion, secretarul organizației de partid, in loc să acționeze cu răspundere pentru realizarea sarcinilor de plan, să exercite un control exigent asupra activității lucrătorilor din subordine, in mod tacit au recurs la fapte ce contravin regulilor de partid, încâlcind disciplina de partid și de stat.Deși unitatea, în ansamblul el, nu se afla în situația ca în 1988 să nu-și realizeze sarcinile de plan, totuși, în mod inexplicabil (? !), directorul unității a fost de acord cu raportarea fictivă în plus a unei producții cumulate pe cele trei trimestre ale anului trecut in valoare de peste 17 milioane lei, reprezentînd mari cantități de băuturi răcoritoare și apă carbogazoasă, siropuri și ghiață. Pe baza datelor raportate ireal s-au efectuat plăți ilegale in sumă de aproape 300 000 lei. In răspuns se precizează că în timpul cercetărilor s-au luat măsuri de recuperare a sumelor plătite ilegal, iar cadrele implicate direct au fost amendate.In răspuns se mai subliniază că, din discuțiile avute cu mai mulți membri de partid, cu șefi de birouri și servicii funcționale, cu cadrele din conducerea secției de băuturi răcoritoare, a reieșit că vinovatul principal este directorul întreprinderii, care, în loc să vegheze la respectarea legalității, să ia măsuri pentru aprovizionarea ritmică a secției de băuturi răcoritoare, pentru funcționarea corespunzătoare a instalațiilor și îmbunătățirea procesului de fabricație, a recurs la raportări fictive de plan.De aceste fapte s-au făcut vinovați și Vasilescu Liviu șef birou plan-organizare, ing. Manciu Veronica, șef secție băuturi răcoritoare. Radu Marin, maistru tehnolog, care, deși au cunoscut că datele raportate nu ,au acoperire în producție, au întocmit cu ușurință acte de plată a personalului muncitor, corespunzător datelor eronat comunicate. De asemenea, s-au mai fă-

Pascu), unde șefa și „adjunctul" său, soțul, lipseau ; in schimb nu lipseau „ajutoarele" din afară. Dincolo de încălcarea crasă a regulilor privind gestiunea, ne întrebăm și noi, alături de cumpărători, și întrebăm conducerea I.C.S.L.F. : din ce sînt „remunerate" asemenea ajutoare trecute pe post de vinzători ?
INTRE CERERE ȘI OFERTA, în raidul nostru ne-am oprit și în sectorul micilor producători din cîteva piețe bucureștene. Constatăm că unele produse se vindeau... sub mercurial, ca, 

de pildă, varza pe care unii o dădeau mai ieftin chiar decit la aprozar. Motivul : cit se poate de simplu : abundența mărfii. Adică cea mai bună modalitate de a respecta mercurialul.Am intilnit Insă și cazuri de încălcare a prețurilor de mercurial și chiar de practicare a speculei ostentative, dar nu atît în piețe, cit in diverse locuri neamenajate, dar nu întotdeauna dosnice, unde „s-au retras" practicanții unui asemenea comerț ilicit. în „piața" de la intersecția străzii Nicolae Pascu cu Calea Vitan diverși mărfurile lor fanteziste.Constatările că există o serie de preocupări notabile din partea Consiliului Popular al Capitalei, a factorilor cu răspunderi in aprovizionarea piețelor, în respectarea regulilor de comerț. Este insă necesar, așa cum se desprinde și din cele prezentate mai sus, să se intensifice eforturile pentru repartizarea ritmică și în cantitățile planificate a produselor, conform graficelor, in toate piețele și unitățile de legume-fructe, conform 

indivizi cereau pe prețuri cu adevăratraidului nostru denotă

centrala termică a unității. In acest scop se vor folosi deșeurile lemnoase rezultate din procesul tehnologic de fabricare a cherestelei.• „întrucît intervențiile noastre, repetate în decursul citorva ani, pentru înlăturarea puternicei poluări fonice generate de secția prelucrări mecanice a întreprinderii Județene de Producție Industrială și Prestări Servicii Arad nu au dat rezultate, locatarii continuind să fie profund nemulțumiți de faptul că zi și noapte liniștea este străpunsă de puternice zgomote metalice, cio- cănituri. sirene etc., ne adresăm redacției ..Scinteia" cu rugămintea de a ne aiuta să scăpăm de acest calvar permanent.Scrisoarea, din care am redat doar începutul, este semnată de comite
tul asociației de locatari din blocul 17, Calea Aurel Vlaicu, Arad. Aflăm apoi că, de fapt, zgomotul deosebit de puternic, produs continuu, fără a se lua în seamă că acolo locuiesc oameni care după o zi de muncă au nevoie să se odihnească, este suportat, ce-i drept cu mare greutate, nu numai de cei din blocul 17, pentru că in jur mai sint încă cinci blocuri, case particulare, precum și o școală cu peste 1 000 de elevi. Mai aflăm că asociația are „un dosar întreg cu documente privind preocuparea împotriva poluării fonice, nefiind băgate de nimeni în seamă".Să fie chiar așa de „tare" cerea acestei unități incit să n-o poată determina să te reglementările legale protecția mediului înconjurător ? De aceea așteptăm și punctul de vedere al organelor de partid și de stat locale, pe care îl vom consemna la această rubrică.

condu- nimeni respec- privind
• Dintr-o amplă scrisoare a corespondentului nostru voluntar Do

rin Brozbă, electrician la întreprinderea Electrocentrala Rovi- nari. am selectat cîteva gîndurl frumoase despre orașul minerilor și energeticienilor de pe albia Jiului de Sus.„Astăzi, orașul Rovinari numără aproape 16 000 de locuitori. Iar zestrea de locuințe date In folosință este de 3 936 apartamente, cărora li se vor adăuga în curînd cele 532 aflate în construcție. O rețea de magazine cu 90 de unități de desfacere stă la dispoziția acestui detașament de mineri, energeticieni și constructori gorjenl, care s-au așezat gospodărește în această zonă de o frumusețe aparte. In 

cerințelor cumpărătorilor, programelor stabilite.
TOATA ATENȚIA CALITĂȚII 

PRODUSELOR. Zilele trecute, Piața Centrală din municipiul Alexandria era plină de cumpărători. Afluența cea mai mare am întîlnit-o în fața celor 13 puncte de desfacere ale I.C.S.L.F., care ofereau spre vînzare varză, mazăre, castraveți de seră, ceapă verde și uscată, gulioare, ardei iute, morcovi, alte zarzavaturi. „Aseară am mai vindut aici tomate de seră, cartofi timpurii, căpșuni — 

urmă, în can- vîndute foarte prin măsurile pieței, mercu- in mai multe

ne spune Ion Măgură, care coordonează activitatea unităților din Alexandria ale întreprinderii amintite. Practic, ieri după-amiază, am aprovizionat magazinele noastre din piață, pentru sfirșitul de săptămină, cu circa 20 tone de legume și fructe ; mai așteptăm acum o mașină cu 7 tone de cartofi". E mult, e puțin ? Avînd in vedere solicitările, s-ar părea că mai ales la fructe și cartofi nu sint cantități suficiente. Chiar dacă producătorii individuali sint și ei prezenți în număr destul de mare cu produse proaspete : varză, ceapă, salată, ridichi, verdețuri, mazăre și cartofi — acestea din tități mai mici, fiind repede. Remarcăm că luate de administrația rialele sint afișate locuri, iar prețurile de vînzare se află la loc vizibil pe masa fiecărui producător individual. Un scurt sondaj a evidențiat faptul că, spre deosebire de alte perioade trecute, există acum o deplină ordine in ceea ce privește respectarea prețurilor stabilite.Din punct de vedere cantitativ, piața din Alexandria, ar fi fost, desigur, mai bogată dacă și cele 11 puncte de desfacere ale AGROCOOP

anii din urmă, s-au mal construit un liceu și două școli generale, o fabrică de pline și o piață agroindustrială, o creșă și un cămin, un modern magazin universal cu o suprafață de 2 600 metri Centrul de creație „Cîntarea României" lor, cea mai mare acest fel din județ.socoti uriașele investiții din preajmă. Tot în orașul din Lunca Jiului, în acest an se vor mai da în folosință un modem spital cu 250 de paturi, cu un dispensar-policli- nică, alte noi obiective social- culturale șl edilitare....Rovinari. Orașul in care locuitorii săi îmbină, zi de zi, frumusețea gindului cu izvorul faptelor, contribuind astfel la creșterea producției de cărbune si energie electrică".

pătrați, și cultură al sindicate- institutie de fără a mai

O „Sintem din imobilul Vlaicu A rești. învecinat și cu intrări te in curtea imobilului cu zitul de băuturi și alimente al restaurantului „Moldova", din cadrul I.A.P.L. Bistrița — se relatează intr-o scrisoare semnată de mai multe persoane.Vă aducem la cunoștință că. in contradicție cu legislația si reglementările in vigoare, precum și cu indicațiile organelor locale ale puterii de stat privind păstrarea curățeniei și asigurarea unei igie- ne perfecte, in curtea noastră comună se află un focar de infecție permanent, generat de existentagunoaielor, resturilor alimentare și de ambalaje provenite de la tranzitate de această

nr. un grup de locatari situat în strada 35, sectorul 2. Aurel Bucu- direc- depo-

nenumărate rînduri. une- , am semnalat verbal con- restaurantului această si- mentine de ani decei care se manipu- depozit curățe- folosintă nepoliti-

mărfurile unitate.Deși în ori zilnic, ducerii 1 tuație. ea se _________ ____ _____zile. La încercările noastre repetate de a-1 convinge pe ocupă de administrarea si larea mărfurilor în acest de necesitatea menținerii niei intr-un spațiu de comună, ni se răspunde cos, amenințător.Dacă personalul acestei unități nu respectă regulile de ordine și curățenie in curtea comună, revine conducerii I.A.P.L. și organelor sanitare ale sectorului obligația să aplice prevederile legale. Credem că numai așa se va pune capăt lipsei de gospodărire șl comportamentului neclvlllzat".
cut vinovați Dorobanțu Constantin, contabil-șef al unității, și Preda Mitică, director comercial, care cu multă ușurință au semnat situațiile raportate. Nu pot fi absolviți de răspundere nici Cătăneanu Ion, secretarul organizației de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii, și Mirea Constantina, președintele comitetului sindicatului pe întreprindere, șef compartiment control calitate, care nu s-au implicat in cunoașterea mal temeinică a situației din unitate, iar cind au cunoscut-o nu au informat organele de partid pentru a se interveni pentru curmarea situației.Pentru faptele lor, toți oei vinovați au fost sancționați pe linie de partid și administrativă, iar directorul a fost destituit din funcție și trimis să lucreze la o unitate agricolă ca Inginer agronom. Totodată, în vederea prevenirii unor asemenea aspecte, biroul comitetului județean de partid a prezentat, in cadrul instruirilor cu activul din tndustrie și agricultură, concluziile reieșite și măsurile stabilite în acest caz.

• Cooperativ* meșteșugărească „Avîntul" Roznov : într-unul din numerele recente ale „Scinteii". la această rubrică se lua atitudine împotriva unor răspunsuri ale conducerii cooperativei „Avîntul" Roznov, care, în loc să 1a măsuri pentru soluționarea sesizării îndreptățite a cititorului nostru Stancu N. Ion din comuna Stolnici, județul Argeș, se lamenta în argumente neconvingătoare și mai ales nereale.In fond, cetățeanul reclama că a cumpărat un costum de haine, executat la respectiva cooperativă, ai cărui pantaloni erau mai mici cu două numere de- cit haina.Zilele trecute, la redacție a sosit un nou răspuns, semnat de președintele cooperativei, în care se precizează că de comun acord cu I.C.R.T.I. Pitești s-a stabilit să i se schimbe reclamantului în întregime costumul cu pricina. „Vă rugăm să ne scuzați pentru lipsa de operativitate in rezolvarea sesizării primite'’ arată, între altele, în răspuns. Important schimbul banilor plătiți, omul are acum care-i place și îi vine bine. >“ — se este că. în un costum
Rubricâ realizată de Neculai ROȘCA J

ar fl avut în galantare sortimente mai variate de produse. Dar in afară de varză șl ceapă, la care se adăugau... conservele, altceva nu era de văzut in aceste unități.In condițiile intensificării ritmului livrărilor de la o zi la alta, strădaniile producătorilor și ale celor care comercializează produsele trebuie să se îndrepte cu deosebire și spre calitatea acestora, și spre nivelul prezentării. In mod firesc cumpărătorul alege și dorește ce este mai bun, mai proaspăt.Piața Viilor este una din piețele agroalimentare modern amenajate ale municipiului Botoșani. Sub copertina care protejează pe un spațiu cuprinzător sectorul de legume, pretutindeni, pe mese cantități apreciabile de produse horticole de sezon : ceapă verde, spanac, salată, verdețuri, ridichi etc. Dintr-un camion, un grup de lucrători descarcă în piață încă o piramidă de varză timpurie. La „Hale", cum i se spune pieței centrale a orașului — cantități și mai mari de produse, aduse de unități socialiste și producători individuali.Putem spune că și piața arată altfel, mai ordonată. Aceasta fiindcă, printre alte măsuri de organizare civilizată și de păstrare a igienei, sectorul de legume s-a separat de alte sectoare astfel încît să rămînă cu un profil exclusiv alimentar. Intre timp apăruseră și alte trufandale : castraveți, cireșe timpurii. Aflăm că in zilele următoare ele vor spori șl mai mult, dar totodată reținem că nicî în prezent nu au dispărut necorelările și unele neînțelegeri ce se manifestă între unitățile cu răspunderi în aprovizionarea populației, respectiv cea de livrare (I.L.F.), șl cea de comercializare : I.C.S.L.F. Aspecte care credem că trebuie, în sfirșit, rezolvate de forurile lor coordonatoare.Așadar, sînt semne că anul acesta piețele arată și pot arăta mai bine ca in anii trecuți. Cîmpul, grădinile și livezile oferă suficiente argumente in acest sens, respectiv o adevărată bogăție de legume și fructe de sezon. Râmine ca ele să fie mai bine valorificate de factorii cu atribuții în preluarea și comercializarea lor către populație.
Redactori șl corespondenți 
ai ziarului „Scinteia"
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UN LOC FRUNTAȘ CARE CONFIRMĂ 

VALOAREA EFORTULUI CREATOR PROPRIU
Toate lucrările agricole 

— intensificate la maximum!De aproape 17 ani, la Rîmnicu Sărat funcționează o unitate cu profil unic în țară — întreprinderea de Garnituri de Frînă și Etanșare. Cele mai exacte aprecieri cu privire la activitatea ei ar putea să le facă, în primul rînd, numeroșii beneficiari ai produselor. Cine sînt aceștia ? Practic, întreprinderi situate pe întreg cuprinsul patriei și din toate ramurile economiei, de la construcția de mașini pînă la industria extractivă, de la agricultură și petrochimie pină la industria ușoară. Așa cum arată și numele unității, aici se fabrică o largă paletă de garnituri de fricțiune, în primul rînd pentru mijloacele de transport, precum și garnituri de etanșară executate din materiale speciale, care trebuie să rezisteJa temperaturi și presiuni înalte, Ia medii corozive, garnituri folosite în construcția de pompe și motoare de toate tipurile și dimensiunile.în aceste condiții, și organizarea muncii în întreprindere îmbracă aspecte specifice, determinate de necesitatea de a se răspunde cu maximă solicitudine la numeroasele cerințe ale beneficiarilor. Sînt necesare undeva, într-o uzină, pe un șantier, o garnitură, un nou tip de element de fricțiune — se apelează Ia I.G.F.E. Rîmnicu Sărat, unde întotdeauna răspunsul este prompt. Cînd produsul nu este prea complicat, el este executat pe loc, imediat, flexibilitatea organizării fluxului de fabricație per- mițînd acest mod eficient de lucru cu toți beneficiarii. Așa se face că de la circa 1 000 de repere, cu cîte s-a început acum mai bine de un deceniu și jumătate fabricația, s-a ajuns în prezent la peste 30 000 sortotipodi- mensiuni numai la garnituri de etanșare. Și încă un amănunt nu lipsit de importanță : diversificarea continuă a producției a fost posibilă tocmai ca urmare a efortului propriu făcut de întregul colectiv pentru elaborarea și asimilarea în fabricație a unor materiale noi. cu însușiri superioare, ceea ce a contribuit la soluționarea multor probleme hotărîtoare
De la sondele vechi, 
producții constante 

de țiței

• •

îmbunătă- viață și muncă,

Mal mult de 95 la sută din cantitatea de țiței pe care o realizează anual colectivul Schelei de Producție Petrolieră Zemeș, din județul Bacău, este extrasă din sonde vechi. Cu toate acestea, nivelul producției extrase în loc să scadă, dacă avem în vedere declinul firesc, natural al sondelor, se menține constant. Mai mult chiar, de la începutul acestui an petroliștii de aici au sporit producția zilnică de țiței, înregistrind un plus față de plan de aproape 5 000 tone. Cum se acționează pentru menținerea constantă și sporirea producției de țiței ?— Fără a subestima măsurile de ordin tehnic și organizatoric care au fost întreprinse, ne-a spus maistrul Vasile Anițel, secretarul comitetului de partid al schelei, ceea ce a determinat în mod substanțial menținerea nivelului constant de producție la sondele vechi, ca și sporirea continuă a cantităților de țiței extrase au fost creșterea răspunderii în muncă a oamenilor, dorința lor vie de a răspunde prin fapte grijii permanente manifestate de conducerea partidului și statului nostru pentru țirea condițiilor de grijă grăitor demonstrată și de noile măsuri luate pentru mărirea retribuției personalului muncitor. Petroliștii din schela noastră au înțeles că numai printr-o mai bună organizare a muncii și respectarea riguroasă a programelor tehnice se poate extrage mai mult țiței și realiza în același timp cîștiguri mai bune. Faptul că brigăzile de producție iși desfășoară activitatea pe principiul autogestiunii și autogospodăririi a determinat importante mutații calitative în munca petroliștilor. Și aceasta se reflectă in primul rind in sporirea producției.Ambiția, priceperea, hărnicia petroliștilor de la Zemeș se dovedesc prin urmare decisive în lupta pentru a da țării cît mai mult țiței. Iar exemplul brigăzii de producție nr. 5 Geamăna-Sud, care de la începutul anului și pină acum se menține în fruntea întrecerii socialiste, cu cele mai mari cantități de țiței extrase peste plan, este cit se poate de elocvent. „Pînă nu de mult, dacă se defecta o sondă trebuia să așteptăm brigada de intervenție ca s-o repună în funcțiune, ne spune ing. Petru Bisceanu, șeful brigăzii. Treceau zile întregi pină se executau anumite lucrări și pierdeam zeci de tone de țiței. Acum, echipele de intervenție sînt în cadrul brigăzii și reușim să supraveghem continuu întregul parc de sonde. Cum observăm că la o sondă producția începe să scadă, acționăm imediat. De altfel, aplicăm zilnic o serie de operațiuni tehnologice pentru intensificarea și optimizarea afluxului de țiței din zăcămint. Am făcut pină acum peste 100 de asemenea operațiuni, fiecare dintre ele aducîndu-ne un plus de 50—60 de tone de țiței".Preocupări permanente pentru creșterea afluxului de țiței la sondele vechi am întîlnit și la brigăzile de producție care exploatează zăcămintele de la Tazlău, Foaie, Toporu. Aici, echipe specializate execută tratamente cu solvenți, fisurări hidraulice, adiționări, îmbunătățiri ale regimului de exploatare a sondelor in pompaj și alte operații geologo-tehnologice. Datele serviciului tehnic al schelei evidențiază că de la începutul anului au fost aplicate 640 de asemenea procedee, cu un aport de producție de 8 140 tone țiței. La ora actuală există grafice de lucru pentru fiecare sondă in parte, urmărindu-se ca pînă la finele anului să fie executate alte circa 1 000 de asemenea 

La Schela de Producție 
Petrolieră Zemeș

pentru realizarea ritmică, integrală a sarcinilor de plan.Eforturi și preocupări notabile care fac ca întreprinderea de Garnituri de Frînă și Etanșare Rimnicu Sărat să se situeze în perioada care a trecut din 1989, pentru al cincilea an consecutiv, pe primul loc al întrecerii socialiste pe ramură, care cuprinde — fapt demn de reținut — unități din industria de tractoare și mașini agricole, autocamioane și autoturisme, rulmenți și organe de asamblare. Este o performanță, să recunoaștem, demnă de toată lauda. Cum au reușit oamenii muncii din această impor
La întreprinderea de Garnituri de Frînă și Etanșare 

din Rîmnicu Sărat

tantă unitate să se mențină 52 de luni pe locul întii într-o competiție strinsă, așa cum este întrecerea în industria constructorilor de mașini ?La această întrebare, Aurel Aldea, inginerul-șef al întreprinderii, ne-a răspuns simplu : „Muncind, făcîn- du-ne fiecare datoria în mod exemplar la locul său de muncă. Practic, nu consider că au fost necesare eforturi extraordinare sau că ceea ce am realizat noi ar depăși măsura obișnuitului. Nu am făcut lucruri deosebite, dar, repet, fiecare a muncit cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce i-au revenit atît cu privire la prevederile zilnice de plan, cît și la cele referitoare la perspectiva producției. Am vrut deci să nu pierdem timpul sau, mai bine zis, să cîștigăm competiția cu timpul pentru a putea studia atent noi materiale, pentru a găsi noi rețete de fabricație, mijloacele și forțele necesare oricărei comenzi, chiar în cinilor curente de plan".Sigur, s-ar putea pune dacă o asemenea diversificare continuă a producției nu a avut implica-
executării afara sar-întrebarea

operațiuni tehnologice, care vor aduce un spor de producție de cel puțin 10 000 tone de țiței. în cadrul acțiunii de modernizare a producției, la brigada nr. 1 condusă de ing. Gabriel Bulboacă se experimentează pentru prima dată pe valea Tazlăului injecția cu soluții micelare, iar la zăcămintele de la Foaie brigada de producție condusă de ing. Constantin Condrea a extins tratamentele cu solventul de tip polimer V-603, care asigură un plus de producție de cel puțin 45 tone țiței la fiecare sondă.Deviza petroliștilor schelei din Zemeș este concisă și mobilizatoare : „Fiecare sondă să fie exploatată zilnic la debitul de producție maxim". Aceasta impune ca nici o sondă să nu fie „uitată" sau lăsată să se „odihnească" mai mult decît timpul absolut necesar executării lucrărilor de intervenții și reparații. Pentru ca „mersul" sondelor să fie gheat în permanență, de curînd fost extins sistemul de telemecani- zare și la zăcămintele de la Geamăna și Chilii-Vest, iar in prezent se lucrează la automatizarea celor de la Modirzău. La această dată sînt telemecanizate peste 400 aflate ducție. pentru timpului de intervenție s-a sporit numărul formațiilor lucru, au asigurate loacele des-au

suprave-a
de sonde în pro- Totodată, scurtarea

de fost mij- trans-mecanizat o la sonde. Caport necesare, seamă de operațiuni urmare, față de aceeași perioadă a anului trecut timpul neproductiv a fost redus la jumătate.Ing. Constantin Săftoiu, directorul schelei, unul dintre cei mai tineri și pricepuți specialiști din zonă, ne-a vorbit despre o altă preocupare a petroliștilor de aici : repunerea in funcțiune a sondelor vechi, avariate.— Trebuie să reactivăm în scurt timp încă 9 asemenea sonde, ne-a spus interlocutorul. Nu-i deloc ușor să îndreptăm coloane și conducte, să consolidăm terenurile in alunecare, să înlocuim utilajele degradate. Dar am ințeles din recentele documente de partid, din cuvîntările Secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că nici un efort nu-i prea mare atunci cînd este vorba de interesele majore ale economiei naționale.Iar faptele petroliștilor din cele trei formații de lucru specializate în asemenea lucrări, formații conduse de maiștrii Grigore Constantinescu, Dumitre Jelea și Constantin Vlașca, vin să confirme această dăruire în muncă. In ultima vreme, ei au reparat și pus în funcțiune avariate, de la care s-au 120 tone de țiței. Peste vor intra în funcțiune Tazlăului alte două sonde care multă vreme nu au mai produs nici un gram de țiței. La repunerea lor în funcțiune petroliștii folosesc o serie de materiale recuperate și recondiționate : țevi de extracție, prăjini de pompare, burlane, conducte etc. Concret, în perioada care a trecut din acest an petroliștii din Zemeș au recuperat, recondiționat și reintrodus în circuitul economic 57 garnituri de țevi de extracție în lungime de aproape 45 000 de metri, 23 garnituri de prăjini de pompare și alte materiale importante, deficitare.Sînt numai cîteva din faptele care atestă hotărirea întregului colectiv de petroliști de la Zemeș de a munci fără preget pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, pentru a da țării tot mai mult țiței.

cinci sonde extras circa puține zile pe valea de

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteli" 

ții negative asupra eficienței economice. Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să vedem mai întîi ce și-a propus colectivul întreprinderii prin asimilarea în fabricație a unor noi produse. Plasa de sîrmă, de exemplu, necesară executării discurilor și plăcilor de fricțiune sau folosită la turnarea plăcilor de marsit se aducea pînă nu de mult din import. Au încercat să o asimileze unități specializate din alte părți. Rezultatele obținute nu i-au mulțumit însă pe muncitorii și specialiștii întreprinderii din Rîmnicu Sărat. A- tunci au căutat ei înșiși să pună la 

punct tehnologia de fabricare a plasei de sîrmă. Și după cîteva săptămîni de eforturi au reușit să realizeze în propriile secții plasa respectivă, la parametrii tehnici și calitativi impuși de normele în vigoare. S-au cerut apoi garnituri de frînă pentru autocamioane grele. Și acestea au fost eliminate de pe listele de import, fiind asimilate la Rîmnicu Sărat. în paralel cu dezvoltarea construcției de motoare pentru autovehicule, muncitorii și specialiștii din unitate au asimilat noi tipuri de marsit cu largi aplicabilități in acest domeniu. Și tot așa, structura sortimentală a unității s-a dezvoltat continuu, rețetelor de fabricație preluate la punerea in funcțiune a unității adăugindu-li-se alte sute de rețete, pe baza cărora au fost realizate și puse la dispoziția economiei un mare număr de produse noi, care, altfel, trebuiau să fie aduse din import, ceea ce vorbește de la sine despre felul cum au privit oamenii muncii de aici problema creșterii eficienței în conexiune nemijlocită cu cerințele actuale și de perspectivă ale economiei naționale.Căutările, încercările nu s-au oprit însă aici. Inițial, un produs sau altul poate că a fost realizat cu cheltuieli ceva mai mari. Important este însă că după aceea, după soluționarea unei anumite cerințe urgente a economiei naționale, eforturile au fost orientate spre căutarea acelor soluții care să asigure creșterea rentabilității producției. Firește, măsurile luate diferă de la caz la caz. Astfel, din acest an plăcile de fricțiune nu se mai livrează ca elemente separate, ci se realizează în întregime discuri de ambreiaj. Concomitent, s-a trecut la asamblarea în 

Oficiul de calcul devine un „instrument" tot mai activ în activitatea economică de la întreprinderea de Scule și 
Elemente Hidraulice din rocșani. In ultima vreme, în această unitate s-au intensificat preocupările pentru a se 

trece pe scară mai largă la proiectarea asistată de calculator Foto : S. Cristian

Competență și răspundereproducție, interne din tivitate ale Conducerea prin costuri poate fi realizată cu ajutorul unor metode evoluate — metoda normativă, metoda costurilor standard, conducerea prin bugete, sistemul de conducere și autogestiune cost-oră-producție, metoda analizei valorii ș.a. —, care integrează cele trei faze ale procesului de conducere și gestiune prin organizarea unui flux de informații ce permite controlul permanent a- supra tuturor activităților generatoare de cheltuieli și orientarea lor pe linia unei eficiente ridicate.Metodele evoluate ale conducerii prin costuri, cu previzionale și încă din faza de rea obiectivelor treprinderii în limitele unor costuri reduse, prin elaborarea unor bugete de cheltuieli la nivelul secțiilor, atelierelor și chiar al locurilor de muncă în mai multe variante și, pe această bază, alegerea variantei optime. în faza operativă, aceste metode furnizează informații privind factorii perturbatori ai activității. cauzele care i-au generat, locurile unde se produc și persoanele implicate în producerea lor. Pe baza acestor informații se poate regla rapid activitatea întreprinderii, adoptîndu-se permanent noi și noi soluții — așa cum s-a cerut și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — pentru reducerea cheltuielilor și in primul rind a consumurilor materiale și de energie, pentru creșterea productivității muncii, in general pentru îmbunătățirea în continuare a rentabilității tuturor produselor și activităților.Evidențierea abaterilor pozitive separat de cele negative, pe cauze, locuri de producție, compartimente și persoane implicate, înlătură capcana mediilor globale, care ascund uneori nerealizări importante în u- nele sectoare acoperite de realiză-

(Urmare din pag. I)daptate în funcție de natura relațiilor de producție, nivelul de dezvoltare a forțelor de producție, complexitatea economiei, gradul de concentrare a producției, nivelul cultural și profesional al oamenilor muncii, conținutul mecanismului de reglare a economiei, obiectivele prioritare ale unei anumite etape de dezvoltare. încă la Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1967, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția că „partidul pornește de la principiul verificat de viață că formele si metodele de conducere și organizare socială nu sint imuabile, stabilite o dată pentru totdeauna, că ele trebuie continuu perfecționate in pas cu schimbările ce se produc in viată, cu sarcinile pe care le impune procesul obiectiv al dezvoltării materiale și spirituale a societății".Conservatorismul și imobilismul în domeniul metodelor conducerii prin costuri limitează procesul trecerii la un nivel mai înalt de eficacitate in administrarea resurselor întreprinderii. Vocabularul eficienței ne reamintește in permanență noțiunile de planificare, cercetare, creativitate, adaptare la noile condiții, folosirea rațională a resurselor ș.a. Perspectivele de uzură și imbătrînire în orice domeniu al activității întreprinderii trebuie să fie tot atitea semnale de tru fiecare conducător, re de spirit, orientată este tot mai prezentă derile noastre. Pentru a o aplica concret avem însă nevoie de instrumente adecvate.Realizarea obiectivelor dezvoltării preponderent intensive, autocondu- cerea și autogestiunea întreprinderilor impun folosirea unor noi metode ale conducerii prin costuri cu ajutorul cărora, prin previziune și reacție imediată, să se poată stimula, controla și asigura desfășurarea în condiții optime a procesului de 

alarmă pen- Această sta- spre înnoire, in intreprin-

întreprindere a saboților de frînă, operație care pină nu de mult se făcea la unitățile beneficiare. „Am a- juns la un grad de integrare a producției de 99 la sută — sublinia tînă- rul inginer Constantin Irimia. șeful atelierului de proiectare produse noi. Ce înseamnă aceasta sub aspectul eficienței economice ? Dacă în urmă cu cîțiva ani valorificam tona de marsit — principala materie primă utilizată în unitatea noastră — cu circa 15 000 lei, în prezent realizăm din aceeași cantitate produse în valoare de 40 000 lei. Pe de altă parte, asigurăm optimizarea planurilor de croire a tablelor și plăcilor de marsit, a tuturor celorlalte materiale de etan- șare, folosind în acest scop calculatorul electronic. Avem o magazie în care depozităm ștraifurile și toate celelalte bucăți de materiale rezultate de la ștanțare, pe care le folosim la execuția unor repere de mici dimensiuni".Valoarea experienței acumulate de această modernă unitate este confirmată și de rezultatele obținute după cele patru luni care au trecut din acest an, perioadă în care prevederile de plan au fost depășite cu 8,3 milioane lei la producția-marfă vîndută și încasată, cu 9.4 la sută la garnituri de frînă și etanșare. Toate acestea în condițiile în care cheltuielile totale și materialele au fost substanțial reduse, iar prevederile de plan la producția netă au fost depășite cu 7,8 la sută.Dincolo însă de expresia sintetică a acestor cifre se conturează munca oamenilor, a miilor de muncitori care s-au specializat. Ba, chiar mai mult de- cit atît, au devenit creatori in acest domeniu. Numai în ultimul timp au fost brevetate 8 invenții, alte 30 de inovații fiind materializate în standuri de probă, dispozitive de ștanțat, în linii complete de fabricație. Sînt în acest sens demne de evidențiat rezultatele obținute de maiștrii Ion Apostol, Constantin Stanciu, Mihai Petrea, de inginerii Constantin Irimia, Alexandru Ciubotă, Rodica Niță, Marian Eftinoiu, Nicolae Haiu sau de muncitorii Doru Doldor, Ștefan Drăghici, Marian Ionescu. Prin efortul lor creator, ca de altfel al întregului colectiv, întreprinderea se situează de peste patru ani în fruntea întrecerii socialiste pe ramură. O experiență ale cărei rezultate dovedesc valoarea efortului creator propriu, și deci tocmai prin aceasta demnă de reținut.
Nicolae M1L1TARU 
Stelian CHIPER

9mobilizindu-se rezervele toate sectoarele de ac- întreprinderii.

puternice operative, planificare cantitative valențe permit înscrie- ale în-

BRĂILA

Pe fiecare solă 
numărul stabilit 

de prașile!Unul dintre imperativele acestor zile in agricultura brăileană îl constituie întreținerea exemplară a culturilor. Numeroase exemple demonstrează inițiativa gospodărească sau buna organizare a muncii în acord global. Bunăoară, în unități agricole din Consiliul Unic Agroindustrial Bărăganul, încă de la finele primei decade a lunii mai se folosesc cu eficiență, pe lingă forțele mecanice, 30 prășitoare cu tracțiune animală la întreținerea culturilor. Inițiativa, pornită de pe o- goarele Cooperativei Agricole Victoria — la ideea președintelui ei, Va- leriu Pungă, și a inginerului-șef. Dumitru Popa, — a avut drept rezultat efectuarea prașilei, printre rîn- duri, pe mai bine de 200 hectare cultivate cu porumb și floarea-soa- relui, in condiții de calitate sporită, asigurindu-se atît combaterea buruienilor, cit și importante economii de carburanți. Inițiativa s-a extins și la Cooperativa Agricolă Mihai Bravu.Că recoltele mari se asigură prășind la timp, ne convingem și prin modul cum se acționează în aceste zile în unitățile din Consiliul A- groindustrial Ianca, unități în care ne deplasăm împreună cu organizatorul de partid Dorin* Baștiurescu. La Cooperativa Agricolă Bordei Verde, spre exemplu, prima prașilă s-a încheiat la toate culturile, iar pra- șila a doua se afla spre finalizare pe cele 180 hectare cu sfeclă de zahăr și 750 hectare cu porumb. Aici, munca în acord global este bine organizată, in ziua raidului cei 380 de oameni erau la a doua prașilă la sfecla de zahăr.O amplă mobilizare de forțe la prâșitul culturilor constatăm șl la Cooperativa Agricolă Ianca. La cea de-a doua prașilă manuală la porumb participau nu numai coopera- 

rile altor sectoare, diferențiază economia de risipă, decantează efortul și eficacitatea unor lucrători de dezinteresul și ineficacitatea altora.Extinderea și generalizarea aplicării metodelor evoluate ale conducerii prin costuri contribuie la aplicarea mai fermă a autogestiunii e- eonomico-financiare, a cărei esență o reprezintă acoperirea cheltuielilor din venituri și realizarea unui venit net cît mai înalt. Cu titlu exem- plificativ menționăm că prin aplicarea metodei analizei valorii, una din metodele moderne ale conducerii prin costuri, la un motor electric s-au obținut următoarele rezultate mai semnificative : s-a redus costul unitar al produsului cu circa 10 la sută, a crescut rata rentabilității pe produs cu aproximativ 13 la sută, s-au obținut economii importante la materialele deficitare, s-a îmbunătățit calitatea produsului prin creșterea randamentului motorului, s-a redus consumul de energie electrică la utilizatorul final cu circa 1 450 Wh pe motor la o utilizare de 5 000 ore pe an. Așadar, prin aplicarea acestei metode, care a mobilizat e- nergiile creatoare ale personalului întreprinderii, s-au redus costurile de producție și a crescut rentabilitatea. concomitent cu îmbunătățirea performanțelor calitative ale produsului.Realizarea acestor obiective Impune, așadar, ca și prin înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție să se asigure valorificarea cu eficientă înaltă a efortului investițional făcut pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, experienței și pregătirii profesionale a personalului, aplicarea în cît mai bune condiții a mecanismului eco- nomico-financiar.
Dr. Ti bei iu ZORLENȚAN 
Academia de Studii Economice, 
București

Se lucrează intens la întreținerea culturilortoril, cl și alți 310 oameni care locuiesc în Ianca, dar lucrează in alte unități. La Cooperativa Agricolă Plopu, 570 oameni lucrau în acord global pe cele 600 hectare cultivate cu porumb. Fapte demne de consemnat am întîlnit și în unități a- gricole din consiliile agroindustriale Romanu, Dudești, Măxineni și Mă- rașu. Sînt însă și unități — potrivit datelor aflate la direcția agricolă — din cadrul consiliilor agroindustriale însurăței și Stăncuța unde mai sint disponibilități în activitatea de organizare, unde forțele de muncă trebuie mobilizate mai operativ la executarea prașilei a doua mecanice și manuale, in concordanță cu urgențele acestor zile în agricultură.In competiție cu timpul se află și legumicultorii brăileni din două mari bazine horticole : Stațiunea de Cercetare și Producere a Legumelor Brăila, cu cele aproape 1 000 hectare de grădini, și I.A.S. „Dunărea" cu 835 hectare, unde efectuarea lucrărilor de sezon are. ca pretutindeni, durata zilei-lumlnă. împreună cu inginerul-șef Gheorghe Cîr- jovete, de la I.A.S. Dunărea, ne o- prim în cîteva ferme. In ferma nr. 5, condusă de tehnicianul Vasile Bizubac, 115 oameni lucrau la întreținerea culturilor : la tomate timpurii se efectua a treia prașilă, la tomatele de vară a doua și. In orele după-amiezii ale raidului nostru, se încheia pe 25 hectare de rădăci-
PRAHOVA

Furajele, cit mai grabnic 
strinse și puse la adăpost!îndeplinirea prevederilor din programul județean de dezvoltare a zootehniei — față de anul trecut numărul de bovine trebuie să crească cu 22 000 capete ; iar de ovine — cu 31 000 capete — depinde în mod ho- tărîtor de asigurarea în condiții de calitate a bazei furajere necesare. Tocmai de aceea, încă de la începutul anului, comitetul județean de partid a supus dezbaterii unei ample consfătuiri cu factorii responsabili din toate verigile de activitate ale agriculturii din județul Prahova problemele legate de posibilitățile și rezervele existente în vederea atingerii nivelurilor prevăzute. Un loc central în cadrul dezbaterilor l-au ocupat măsurile menite să asigure ca în toate unitățile să se obțină întreaga cantitate necesară de furaje, in structura prevăzută, să se aplice peste tot regulile științifice de furajare și întreținere a animalelor.Acum, la începutul unei perioade de maximă importanță, pentru ca măsurile stabilite în scopul satisfacerii depline a nevoilor de furaje să prindă viață, am considerat necesar să desprindem cîteva experiențe bune, să semnalăm, în același timp, neajunsurile ce iși mai fac loc în unele unități în ce privește asigurarea furajelor.în acest an s-au cultivat pentru furaje peste 16 400 hectare de pe care urmează să se obțină, numai la prima coasă, 16 200 tone fîn și a- proape 7 500 tone suculente. Pînă la 15 mai au fost depozitate aproape 3 000 tone fîn și peste 14 000 tone suculente, cantitate dublă față de cea planificată inițial. Avînd însă în vedere că activitatea de strîngere și stocare șe află în plină desfășurare, că acțiunile energice întreprinse în ultimele zile au mărit cu mult ritmul de lucru, putem afirma că cel mai tîrziu la sfirșitul acestei săptămîni planul pentru această perioadă va fi integral realizat. Cum se muncește în unitățile agricole acum, în cea mai „fierbinte" campanie a furajelor ?Iată cîteva secvențe pe care le-am consemnat în mai multe unități din două consilii agroindustriale — Urlați și Mizil. împreună cu inginerul Vasile Tudose din cadrul direcției generale pentru agricultură, am constatat la Asociația Economică Inter- cooperatistă Tomșani o amplă mobilizare de forțe la cositul lucernei. Se lucra cu 8 cupluri mecanice, cu atelaje, aproape 20 de oameni ajutau la încărcat, o echipă în urma mașinii cosea finul rămas. La sfîrșitul zilei, in finar se adăugaseră încă 60 tone de lucernă ce urma să fie tratată cu uree, uscată și ventilată cu aer rece. Un fin de bună calitate. Și la Asociația Economică Interco- operatistă Ceptura, aceeași exemplară mobilizare a forței de muncă și a mijloacelor mecanice, ca și la cooperativele agricole Ceptura și Urlați, unde lucerna se stringea de pe ultimele suprafețe. Cantitățile de furaje existente acum în stoc la cele două unități depășesc cu aproape 30 la sută nivelul planificat, ceea ce, ți- nînd seama și de calitatea lor foarte bună, dă garanția ridicării producțiilor din sectoarele zootehnice.Din cele 7 unități cooperatiste din cadrul Consiliului Agroindustrial Mizil, un număr de 5, respectiv Baba Ana, Vadu Sărat, Fîntînele, Colceag, Călugărenl, au încheiat prima coasă la lucernă, producția 

noase prașila I. „Pină la finele a- cestei săptămini — ni se spune — preconizăm și finalizarea lucrărilor de instalare a spalierelor, copilitului și palisarea tomatelor timpurii". Concomitent, la această fermă se recoltau conopidă și varză timpurie. A- ceeași activitate susținută o intil- nim și la fermele nr. 3, 7 și 10. La ferma nr. 6. coordonată de ing. Ion Cirstei, fermă cu legume semincer pe 151 hectare, 125 de lucrători e- xecutau a treia prașilă la cultura de usturoi, prima la cultura de ardei și a doua prașilă la castraveți și tomate de vară. „Față de anii anteriori, lucrările sînt mal avansate cu circa 20 de zile" — ne precizează inginerul-șef al Întreprinderii.Din situația operativă a direcției agricole, Încheiată în seara zilei de 24 mal, aflăm că pe ogoarele județului Brăila s-a efectuat prima prașilă — mecanică șl manuală — pe întreaga suprafață cultivată cu floarea-soarelui, sfeclă de zahăr șl porumb, iar la soia s-a trecut la prașila manuală. Prașila a doua la floarea-soarelui s-a efectuat mecanic in totalitate și manual în proporție de peste 90 la sută ; la sfecla de zahăr — 88 la sută mecanic șl 95 la sută manual, iar la porumb — 40 la sută mecanic și 30 la sută manual.
Candlano PR1CEPUTU
corespondentul „Sclnteii*

medie la hectar fiind de 11,5 tone. Cu forțe sporite se lucra la strîn- gerea hranei animalelor la Cooperativa Agricolă Gura Vadului, unde aproape 40 de atelaje transportau lucerna în fînare. Președintele unității, Maria Cristache, ne-a vorbit de exemplara organizare pe care, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de conducere a unității, a imprimat-o tuturor cadrelor, în primul rind specialiștilor. Faptul că la toate vacile cu lapte producția a crescut In ultima lună cu peste un litru se datorează bunei pășunări în tabăra de vară, unde s-au creat toate condițiile dezvoltării corespunzătoare a animalelor. La Cooperativa Agricolă Mizil, șefa fermei zootehnice, ing. Georgeta Gheorghiescu, ne-a prezentat modul cum s-a reușit, Intr-un timp foarte scurt, să se asigure mai mult de jumătate din finul necesar pentru efectivul de animale existent. Cele două mașini de cosit erau bine reglate, nici o frunză nu rămînea pe cimp. „Numai așa putem spera la producții superioare anilor din urmă, iar acest obiectiv este pe deplin realizabil în condițiile foarte bune din această primăvară".Desigur, condițiile din acest an au fost in județul Prahova la fel de bune pentru toate unitățile, favo- rizind obținerea de nutrețuri cu calități superioare și in cantități sporite față de anul trecut. Am spus în majoritatea unităților pentru că la Asociația Economică In- tercooperatistă Mizil, specializată pe creșterea vacilor de lapte, unde de cîțiva ani se așteaptă o îmbunătățire a activității, se pare că nu s-a ințeles cum se cuvine obligația de a valorifica la maximum potențialul de care dispune, de a introna ordinea și disciplina. Bunăoară, în ziua documentării noastre se lucra In două parcele cultivate cu lucernă cu... trei mașini de cosit. Nefiind suprave- gheați, mecanizatorii și-au reglat in mod corespunzător masa de tăiere abia după ce președintele Consiliului Agroindustrial Mizil, Nicolae Zamfir, care ne-a Însoțit In raidul nostru, a sesizat acestora pierderile de furaje. Transportul se făcea cu tractoare cu remorci, cele patru atelaje mobilizate pentru această zi „odihnindu-se" In curtea unității. Aici furajarea se făcea la iesle, ne- reușindu-se încă să se construiască o tabără de vară, iar furajele erau depozitate prin toată incinta unității. Această stare de lucruri a condus la obținerea unei producții de lapte foarte scăzute. Dacă am compara-o, spre exemplu, cu cea Înregistrată de Cooperativa Agricolă Mizil, de care o desparte doar gardul, am constata că este pe jumătate. In condițiile in care efectivele de animale sint de trei ori mai mari.Consiliul de conducere al asociației trebuie să Înțeleagă necesitatea de a se alinia, așa cum au făcut-o aproape toate unitățile din județ, la nivelul producției planificate și să-și onoreze integral sarcinile de plan. Asociația Economică Intercooperatis- tă Mizil dispune de toate condițiile, dar important este să fie bine folosite, să se înlăture cît mai repede cu putință neajunsurile actuale, care nu pot asigura nicidecum progresul unității.
Ioan MARINESCU
corespondentul „Scinteli*
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CADRU LARG, DEMOCRATIC 
pentru deplina afirmare a energiei 

creatoare a maselorInițiativă a secretarului general al partidului. președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. rod și strălucit însemn a! unei epoci dominate in spirit și fapt de nobila doctrină a umanismului revoluționar conceptualizată și instaurată temeinic in climatul de viață spirituală al națiunii. Festivalul național „Cintarea României" valorifică de la etapă la etapă, de la o ediție la alta, in continuitate ascendentă, tot mai grăitor și mai eficient extraordinare disponibilități și perspective. Este semnificativ și trebuie relevat ca foarte îmbucurător faptul că în cadrul generos al festivalului mișcarea artistică de masă ciștigă tot mai mult teren, se amplifică numeric și crește calitativ, că se mărește interesul arătat acestei activități de către un tot mai numeros public. Cifrele sint grăitoare pentru dinamica procesului evolutiv. Astfel, în actuala ediție, a Vil-a. etapa de masă a înregistrat o participare de 231 735 de formații și cercuri artistice față de 100 000 la ediția I din 1076—1977. cu 5 084 359 de membri in ediția actuală, a Vil-a, față de două milioane la ediția I. Concludent au crescut la actuala ediție numărul și calitatea manifestărilor promovate in fazele județene, acum încheiate, de asemenea este in continuă creștere participarea spectatorilor.Rindurile de față nu-și propun să fie concluzii pe marginea unei etape sau a alteia, ci comunicarea unor constatări personale, o dată cu o stare de spirit de satisfacție generată de via trăire prilejuită de spectacolele de genuri diferite, de la drame la comedii. Ia producții de teatru muzical, la spectacole folclorice. evoluții corale, muzical-instru- mentale, recitaluri vocale sau poetice etc., impresionante prin inedit și autenticitate ; valori care arată, o dată mai mult, cit de mari posibilități și de nesecate disponibilități există in rindurile mișcării artis- ♦ice-culturale de masă. atent cultivate și intens stimulate in condițiile societății socialiste multilateral dezvoltate din țara noastră. In magistrala expunere la marele forum al democrației noastre muncito- rești-revoluționare. din luna noiembrie anul trecut, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, spunea : „Să perfecționăm .și să dăm noi dimensiuni activității creatoare a Festivalului național „Cintarea României". In acest sens trebuie să organizăm mai bine activitatea de creație teh- nico-științifică și in alte domenii, a teatrelor, a caselor de cultură, a cluburilor, căminelor culturale, a tuturor centrelor de educație și cultură ale Festivalului „Cintarea României".Cultura de masă, activă și cu nobile tradiții in țara noastră, se dezvoltă intens, in ritmuri fără precedent și se impune eficient ca un factor de tot mai mare însemnătate in activizarea conștiințelor, in spiritul înaltelor idealuri socialiste, in îmbogățirea cu valori de sensibilitate ale ființei umane, în înnobilarea spirituală a contemporanilor din mediile cele mai diferite, în educarea lor civică și patriotică, sub semnul dragostei pentru Partidul Comunist Român și patria socialistă, pentru conducătorul partidului și al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se impune a fi remarcat ca un fapt semnificativ, de o deosebită insem- nătate, că, în spiritul specificei înzestrări a poporului român, al tradițiilor sale, al modului său de viață, caracterizat de seriozitate, de profunzime și elevație totodată, in raport și cu ritmurile evoluției contemporane. ale schimbărilor din lumea satului, a intensului proces de urbanizare și a trecerii unui mare număr de oameni de la un stadiu și fel de viață la altul, superior — valorile tradiționale nu se pierd, vechile disponibilități spirituale sțint cultivate și îmbogățite cu noi va

lențe. Privitor la ascendența acestui proces, la desfășurarea amplă, impetuoasă și eficient formativă prin activitatea cultural-artistică de masă, o imagine grăitoare o poate da diversitatea instituțiilor sub a căror egidă iși desfășoară activitatea, în cadrul festivalului, un impresionant număr de formații și cercuri artistice.Prin ele, in întreaga țară. în toate mediile de existentă și muncă, in toate sectoarele socioprofesionale, egal stimulate in condiții optime de organizare și manifestare, vie și eficientă, viața spirituală constituie o prezență integrată în structura existentei contemporane a cetățenilor României socialiste, cultura și arta reprezentînd bunuri aie maselor de oameni ai muncii, parte integrantă a vieții lor. plan definitor și expresie emblematică a unei spiritualități elevate. caracteristice „Epocii Nicolae Ceaușescu".Este un uriaș proces dinamic în care vechi formații și cercuri, unele cu o existență de mai multe decenii, altele centenare. își afirmă azi specifica vigoare, generată de conștiin- ța-pasiune care le-au făcut să nască, să înflorească in vreme și să rodească îmbogățind spiritualitatea națională. Altele se nasc acum. în climatul stimulator al vremurilor noi, se maturizează degrabă și se afirmă impetuos. Sint multe, după cum arată cifrele statistice, sint compuse din oameni mulți. care-și găsesc in activitatea aceasta de creație rațiunea împlinirii unui har și a unei chemări, a talentului sprijinit să se convertească in creație destinată oamenilor. In teatru. sore exemplu, activează constant aproape 10 000 de formații, totodată aproximativ 900 prezintă spectacole de teatru folcloric tradițional și contemporan. de asemenea producții de „teatru nescris", reprezentații originale pe teme ad-hoc, manifestări tradiționale care cunosc in zilele noastre un amplu proces de întinerire și intensificare ; funcționează,totodată, in sistemul culturii demasă peste 700 de teatre de păpuși și marionete. O formă spectaculară originală o reprezintă aceea a montajelor muzical-coregrafice. producții specifice de mare penetrantă și eficiență educativă, practicată de aproximativ 11 000 de echipe. De asemenea, se impune a fi relevată existența brigăzilor artistice și a colectivelor de satiră și umor, la rin- dul lor in număr impresionant — aproximativ 12,000 de echipe, cu o foarte dinamică, mult apreciată și eficientă activitate. Profund impresionant, comunicînd vibrant pe calea de lumină și emoție a artei, dezvăluind bogată substanță prin incintător pătrunzătoare armonii, iși susțin spectacolele cele 3 949 de formații corale mixte, compuse din aproape două sute de mii de membri. Mai exact 192 649, ciți au participat la etapa de masă a actualei ediții. în orașe și sate sint multe, admirabile formații corale de vechi tradiții, puternice azi prin pasiunea cu care cei tineri iși urmează Înaintașii și împreună fac să răsune ecouri din istorie și, viu simțită prin armonii muzicale, vigoarea trăirilor de azi și certitudinile pentru zilele de miine. Ansambluri folclorice ample, de cintece și dansuri (sînt vreo 5 977 cu 90 658 de membri, active in sate, comune și orașe), cultivă tradiții străvechi in cadrul unor formații cu Îndelungată activitate sau statornicesc altele noi intr-un proces continuu și comun. Nu s-a pierdut nevoia de manifestare in spiritul și in modalitățile consacrate pentru totdeauna in existența românească. Manifestările tradiționale și-au găsit loc și in mediul urban. în fabrici, uzine, cartiere de locuințe, aduse și cultivate de cei ce deprinseseră traiul legă- nați de doină și îmbărbătați de joc voinicesc și in viața lor devenise lege necesitatea de a-și cinta cînte- cele și a-și cultiva dansurile părintești, de a duce mai departe datina 

existenței în nobilă spiritualitate românească. Și astfel de formații s-au păstrat, totodată. altele s-au născut și afirmat intr-un caracteristic proces, ceea ce face ca astăzi să existe și să se manifeste mii de ansambluri folclorice, cu mindre jocuri și răscolitoare melodii, cu evoluții pline de bărbăție sau tandrețe. de farmec și culoare, armonioase in frumusețe grăitoare, cum sint firea neamului românesc și natura patriei noastre.In ceea ce privește teatrul — in diferitele sale modalități — artă cu profundă penetrantă. cu serioase implicații social-educative prin generarea de atitudini fundamentale și comportament. elevat, in soețâ mișcarea teatrală de masă iși continuă evident ascensiunea. își amplifică activitatea la nivelul întregii țări, crește constant calitatea, apar formații noi și se afirmă impetuos. Prilejuiesc spectacole de tensiune dramatică și puternic efect emoțional variante — de multe ori inedite — ale teatrului tradițional haiducesc. Sint valorificate teatral vechi obiceiuri legate de existența umană (naștere, ursită, nuntă etc.), de munca românilor cea de toate zilele, de sărbători și bucurii, de inerente dureri, manifestări ce se ridică la înalte valori metaforice constituind in totalitate un complex poem al existenței românești, valo- rificindu-se cu originalitate produc- țiuni folclorice tradiționale sau actuale.Operele dramaturgiei românești de inceput, ca și cele ale clasicilor și ale scriitorilor din perioada interbelică se bucură in general de transpuneri spectaculare corespunzătoare. realizate îndeobște cu seriozitate artistică și nu arareori cu strălucire, cum. de altfel, printre realizările remarcabile ale mișcării de amatori se înscriu și opere ale unor mari scriitori de peste hotare, în programul artistic-ideologic al mișcării teatrale de amatori firesc dominantă este contemporaneitatea, prin operele unor scriitori con- sacrați ai zilelor noastre, totodată ale unor scriitori aflați la primele lor piese, multă constituind certe promisiuni. Nu puține realizări scenice se înscriu printre versiunile spectaculare de referință, expresie a stadiului calitativ superior prin care capacitatea de performantă artistică a amatorilor se manifestă tot mai des. S-au remarcat spectacole cu piese românești realizate de echipe atît ale căminelor culturale, cit și ale caselor de cultură municipale și orășenești, ale cluburilor sau ale teatrelor populare și muncitorești, cele din urmă formațiuni cu o amplă activitate continuă.în Argeș și Hunedoara, Constanța, Brăila și Alba. Sibiu. Rimnicu Vilcea, Timiș, Cluj, Teleorman și Prahova, in Ialomița. Mehedinți, Dolj și Dîmbovița, in Caraș-Seve- rin, Brașov, in Satu Mare, Maramureș, Bihor și altele — formațiuni diferite au prezentat in modalități și genuri diverse spectacole care comunică pasiunea născută din conștiința unei chemări, seriozitatea implicată de datoria valorificării depline a talentului căruia societatea noastră ii creează condiții optime. Față de acești nenumărați oameni care-și împlinesc existența înfrumusețind-o, dăruindu-și din timpul lor creației artistice : teatrale. muzicale, coregrafice. străduin- du-se să se ridice la înaltele exigențe ale autenticității interpretative se manifestă calda admirație și prețuire ale publicului larg. Astfel se concretizează la scara națiunii nobila doctrină a partidului și a conducătorului său iubit și stimat, a „culturii pentru popor, făurită cu poporul", care propulsează spiritualitatea românească in anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", epocă a celor mai mari înfăptuiri din îndelungata istorie a neamului nostru.
Virgil BRADAȚEANU

MUNCA POLITICO-EDUCATIVA 
permanent cu fața spre producțieîn ansamblul politicii partidului și statului nostru de repartizare judicioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, economia municipiului Alexandria (județul Teleorman) a cunoscut creșteri considerabile — prin apariția și dezvoltarea unor unități in care se realizează rulmenți, mijloace de automatizare electronică și electrotehnică, captatori solari, mașini și utilaje a- gricole, mobilier din lemn, prefabricate din beton, produse textile etc. In același timp, au avut și au loc importante schimbări calitative determinate de nevoia sporirii continue a eficienței economice.— Ținînd seama de o asemenea dinamică, comitetul municipal de partid consacră o importantă parte a activității sale muncii politico-educative pentru formarea omului nou. capabil să înțeleagă și să acționeze pe deplin conștient in vederea înfăptuirii politicii partidului și statului nostru, să-și dedice eforturile și capacitatea creatoare creșterii continue a eficienței muncii in toate sectoarele — ne-a spus tovarășa Floarea Iatan, secretar al Comitetului Municipal Alexandria al P.C.R. Prin toate formele și mijloacele muncii de propagandă urmărim dezvoltarea gindirii economice, modelarea viziunii științifice a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii, ca trăsături esențiale ale omului nou, ca o condiție de bază a afirmării lor in sistemul democrației munci- torești-revoluționare.Investigațiile noastre in citeva u- nități economice au evidențiat o seamă de înfățișări concrete ale muncii desfășurate de organele și organizațiile de partid pentru ridicarea nivelului de conștiință al comuniștilor. al tuturor - oamenilor muncii. La întreprinderea de Panouri șî Tablouri Electrice am reținut, de la Început, din discuțiile cu secretarul comitetului de partid. Ion Tudor, cu secretari ai unor organizații de bază, cu aiți comuniști, preocupările pentru o mai bună valorificare a cadrului oferit de dezbaterile din adunările generale și de la învățămmtul politico-ideologic in direcția implicării nemijlocite a cadrelor de specialitate și a celorlalți oameni ai muncii in rezolvarea unor probleme tchnico-economice de stringentă actualitate. O primă constatare : parcurgind tematica adunărilor generale ale comuniștilor de aici in primele patru luni ale anului, remarcăm ^legătura directă a a- cesteia cu problemele reale ale producției. La secția echipări electrice unicate, dezbătinciu-se tema cu privire la perfecționarea sistemului de conducere și planificare a dezvoltării economico-sociale, discuțiile au reliefat faptul că sarcina permanentă 

a colectivului o constituie sporirea productivității muncii și creșterea eficienței economice prin înnoirea și modernizarea producției, reducerea consumurilor de resurse materiale și energetice, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, punerea largă în valoare a potențialului de gindire creatoare al inginerilor, tehnicienilor, maiștrilor și ai celorlalți oameni ai muncii. Se cuvine apreciat și faptul că la cercurile învățămîntului politico-ideologic din această secție — ca si de la cea de echipări electrice serie și atelierul de confecții metalice — au fost invitate, pentru a explica o serie de termeni economici, cadre din compartimentele de specialitate, eviden- țiindu-se căile prin care se poate
Raid-anchetă

în municipiul Alexandria

acționa Ia fiecare loc de muncă pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Eforturile pentru modernizare, pentru dezvoltare intensivă implică, și pentru munca de propagandă, amplificarea preocupărilor pentru in- telegerea necesității obiective a introducerii mai rapide și pe scară largă a progresului tehnic in producție.— In acest scop — relata tovarășul Dode Tincu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Rulmenți — ne preocupăm și urmărim ca prin munca de la om la om, prin propaganda audiovizuală să explicăm rațiunea măsurilor stabilite in acest domeniu, să prezentăm efectele acțiunilor de modernizare in pianul indicatorilor calitativi și de eficiență ai producției, al afirmării inteligenței și forței creatoare a personalității umane. De aceea, ne ocupăm stăruitor de buna îndrumare a comisiei inginerilor si tehnicienilor, a „cercurilor calității", de stimularea activității inventatorilor și inovatorilor. de extinderea manifestărilor științifice — simpozioane, sesiuni de comunicări, mese-roțunde — organizate cu participarea specialiștilor noștri, dar și a unor invitați din institute de cercetare si proiectare, din alte întreprinderi din municipiu sau din țară.Este demn de remarcat faptul că, utilizindu-se cele mai diverse modalități. se insistă asupra faptului că dezvoltarea intensivă, realizarea unei calități noi, superioare se bizuie in primul rind pe creșterea responsabilității tuturor oamenilor muncii — 

in calitate de proprietari, producători și beneficiari — față de realizarea sarcinilor de plan, pe valorificarea superioară a potențialului tehnic și uman de care dispune unitatea. Preocupările in această direcție sint ilustrate și prin ciclul de acțiuni politico-educative „Aplicarea consecventă a mecanismului econo- mico-financiar — cerință obiectivă a dezvoltării economice intensive".La Filatura de Bumbac sint evidente preocupările pentru ca munca politico-educativă să conducă la sporirea exigenței față de calitatea producției. Cauzele care generează e- ventuale deficiențe sînt dezbătute operativ cu „produsul in față", la rampa de control, cu muncitoarele care au conlucrat la fabricarea lui, stabilindu-se măsuri concrete in vederea înlăturării neajunsurilor. De la tovarășa Elena Nicula, secretar al comitetului de partid, am mai reținut că „vitrinele calității" de la filatură și țesătorie, gazetele de perete. panourile pe care sint înscrise calcule economice privind reducerea consumurilor materiale și energetice, utilizarea mașinilor din dotare și a timpului de lucru contribuie la crearea unei atmosfere de muncă responsabilă, la formarea și dezvoltarea gindirii economice.Se poate aprecia, așadar, că activitatea politico-educativă pentru formarea gindirii economice a oamenilor muncii s-a integrat cu bune rezultate in ansamblul muncii poli- tico-organizatorice desfășurate de cdmitetiil municipal de partid in vederea îhdfeplinirii sarcinilor economico-sociale în profil teritorial. Dar tot atît'..de adev.ăbit este câ in perioada ce a trecut din acest an, in citeva unități s-au înregistrat și u- nele rămîneri în urmă față de plan la producția fizică, in privința reducerii consumurilor de materii prime și materiale, de energie și combustibil, ceea ce a afectat negativ eficiența economică. Faptul este de natură să releve existența unor lipsuri și în domeniul educației economice a oamenilor muncii. Principalele neajunsuri vizează conținutul și aria de cuprindere a acțiunilor inițiate de comitetele și organizațiile de partid. Se mai organizează — așa cum s-a arătat și intr-o recentă plenară a comitetului municipal de partid — analize, dezbateri, alte manifestări și acțiuni cu un sărac conținut in idei și argumente, ceea ee le scade forța de convingere, capacitatea mobilizatoare. De asemenea, mai sint multe de făcut pentru o mai bună pregătire economică a membrilor organelor de conducere colectivă.
Stan STEFANcorespondentul „Scînteli"

ZILELE
CĂRȚII 
PENTRU
COPII

Literatura pentru copii ocupă 
un loc important in ansamblul 
producției editoriale din țara 
noastră, contribuind, alături de 
Școală și familie, de mijloacele 
de informare in masă, la edu- I carea tinerei generații, la for
marea omului nou, constructor 
al societății socialiste multila
teral dezvoltate. Cărțile pentru 
copii publicate de editurile „Ion 
Creangă", „Junimea", „Dacia", 
„Kriterion", „Facla", „Sport- 
Turism" se bucură de un bine
meritat prestigiu in riadul mi
cilor cititori, cărora le oferă 
lecturi de calitate, interesante, 
instructive și educative, meni
te să satisfacă diverse preocu
pări și înclinații în toate do
meniile cunoașterii, să stimule
ze inventivitatea și spiritul 
creator ale viitorilor construc
tori ai comunismului in Româ
nia. Lucrările cu tematică so- 
cial-politică, științifică, termică, 
cărțile beletristice și de artă a- 
părute in. colecțiile „Biblioteca 
școlarului", „Biblioteca pentru 
toți copiii", „Biblioteca contem
porană", „Povești nemuritoare", i „Virtuți strămoșești", „A.B.C.", 

| „Alfa", „Lucrări practice", ,,Mi- 
• cii meșteri mari", „Enciclope

dia practică a copiilor" sint 
bine cunoscute și indrăgite de 
micii cititori.

| In cadrul manifestărilor re- I publicane de propagandă a căr
ții, intre 27 mai — 2 iunie a.c. 
se desfășoară „Zilele cărții 
pentru copii", organizate in ca
drul ediției a Vll-a a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei" de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor și Ministerul Educației și 
învățămîntului, sub genericul 
„Cartea — factor activ al edu
cării multilaterale, revoluțlo- 
nar-patriotice, al formării co
piilor pentru muncă și viață". 
Cu acest prilej se vor organiza 
in școli, grădinițe, case ale pio
nierilor și șoimilor patriei, in 
biblioteci și librării, la case de 
cultură și cămine culturale 
manifestări specifice muncii cu 
cartea in rindurile micilor citi
tori; intilniri cu scriitori. re
dactori, graficieni, lansări de 
cărți, concursuri și expoziții de 
desene inspirate din lumea căr
ților pentru copii, spectacole li
terar-artistice, expoziții de 
cărți, acțiuni de difuzare a 
cărții in rindul copiilor, vizite 
organizate ale acestora in libră
rii. dezbateri cu educatorii pe 
probleme ale editării cărții pen
tru copii etc. Această largă 
gamă de manifestări se inte
grează organic in politica cul
turală de largă deschidere uma
nistă promovată de partidul 
nostru, de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de ridicare 
a gradului de civilizație și cul
tură al poporului, de creștere și 
educare a tinerei generații.

Această amplă manifestare Iși 
propune să contribuie la inten
sificarea activității de atragere 
la studiu și lectură a tinerilor 
cititori, la perfecționarea pre
gătirii lor școlare și de culturi 
generală, la formarea unei con
cepții științifice despre lume și 
viață, la educarea acestora in 
spiritul eticii socialiste, al dra
gostei față de patrie și partid.

tv
13,00 Telex
13.05 La sfirșit de săptămtnă (colori
14.45 Săptămlna politică
13,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare (co
lor)

19.40 Teleenclclopedla (color)
20,10 Laudă omului muncitor. Spectacol 

llterar-muzlcal-coregraflc (color)
21,00 Film artistic (color). „Casa de sub 

arbori"
32,20 Telejurnal

Cind in colectivele noastre universitare se dezbat condițiile formării la un înalt nivel a viitorilor specialiști. exigențele formulate nu mai au m vedere cu precădere, ca intr-o perioadă acum depășită, creșterea volumului de informații. Înainte de a reprezenta o condiție, un asemenea factor este socotit, pe bună dreptate, consecința logică, manifestată treptat și de nebiruit, a pregătirii de calitate in profesiunea aleasă. Condițiile de prim ordin. înseși premisele modernității sint situate intr-un plan spiritual mai larg, unde limpezimea și caracterul sistematic al propriei cugetări, puterea ei de asociere și de anticipare, capacitatea de analiză și de sinteză. catalizarea energiilor și proiecția lor in țeluri riguros dimensionate și perseverent urmărite se completează și se stimulează reciproc, tran- sformindu-se astfel in atribute aie unei personalități armonioase.Asemenea aprecieri firești se in- tilnesc nu numai in colectivele universitare. ci pe toate treptele pregătirii tinerei generații pentru muncă, pentru viață. Mai cu seamă in acest an de invățămint, la inaugurarea căruia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a evocat in cuvinte vibrante, in cuvinta- rea de la Timișoara, necesitatea făuririi și însușirii unei înalte culturi, care trebuie să-l însuflețească pe orice tin.ăr din patria noastră, condiții ca cele amintite mai sus sint transformate, la nivelul fiecărei unități de invățămint, in obiective și sarcini educaționale prioritare.Din această perspectivă este reevaluat succesiv și valorificat mereu mai bine statutul disciplinelor fundamentale in invățămint. intre care se situează mai intii limba și literatura română, cu întreaga lor istorie. Așa se face că definiția sub care, astăzi, este înfățișată in școală limba română iși asociază, in cel mai riguros spirit științific, atributele genealogice firești : limba română este limba latină vorbită in mod neîntrerupt în provinciile dunărene romanizate, din momentul pătrunderii limbii latine in aceste provincii și pină astăzi. In această parte a lumii, limba noastră națională este deci limba latină a zilelor noastre și nu intim- 

plător in corola disciplinelor școlare chemate să modeleze tinerele generații ale României socialiste in cultul dragostei nestinse de țară, al creației și justiției sociale, al omeniei și rigorilor sale etico-moraie binecunoscute, al unei civilizații mereu sporite prin puterile proprii și prin- tr-o echitabilă conlucrare internațională, studiul limbii latine este invocat și situat in drepturile sale legitime, Și ca în multe asemenea demersuri creatoare, gindirea marilor
CONCURSUL ȘCOLAR 

în climatul perfecționării calitative
noștri înaintași este luată drept punct de referință. Cel mai strălucit dintre ei, Eminescu, spune : „Cultura clasică are calitatea determinantă de-a crește, ea este in esență educativă (...) Spiritul antichității e regulatorul statornic ai inteligenței și al caracterului și izvorul simțului istoric (...), Precum gimnastica dezvoltă toate puterile musculare și dă corpului o atitudine de putere și tinerețe, tot astfel pururea tinăra și senina antichitate dă o atitudine analogă spiritului și caracterului o- menesc".Este deci cu atlt mai bine venită inițiativa Ministerului Educației și învățămîntului, a Comitetului Central al U.T.C. de a fi introdus in sistemul olimpiadelor școlare, din care fac parte aproape toate disciplinele din invățămint, și concursul de limba latină. Faza națională a celei de-a doua ediții, in care au fost cuprinși elevii din clasele 9—12 ale liceelor de filologie-istorie, s-a desfășurat in acest an la București, intre 9 și 13 aprilie. Prima ediție a fost în anul trecut, distanța dintre cele două momente este, cum se 

vede, minimă, dar intre ele se înscrie o curbă valorică ascendentă care probează și ea marea receptivitate — și necesitate — a studiului limbii latine in școli. Față de cei 25 de elevi selecționați în ediția precedentă. dintr-un număr restrins de județe, în acest an au participat la faza finală 47 de elevi dintr-un număr sporit de județe, unde calitatea învățămîntului limbii latine cunoaște o necontenită ascendență. Iar rezultatele sint mult superioare celor din 

ediția precedentă : dintre cei 47 de elevi, 24 au obținut note de la 9 in sus, intre care mai multe note de 10. Au fost distribuite 19 premii și 18 mențiuni, pe primele trei locuri si- tuindu-se județul Bihor (media 10), județul Timiș (media 9,79) și municipiul București (media 9,71). Lectorul universitar dr. Dan Slușanschi, președintele comisiei de organizare a concursului de limba latină, ediția a II-a. ne-a vorbit pe larg' despre influenta favorabil resimțită asupra nivelului de pregătire al elevilor ca urmare nemijlocită a instituirii a- cestui concurs. De aceea, pe seama succeselor de pină acum se preconizează ca fiecare nouă ediție să aducă un spor de participare și de pregătire, cu atit mai mult cu cit elevii înscriși la această întrecere sint dintre cei foarte buni și la alte discipline școlare, inclusiv matematică, fizică, chimie și biologie ; ei apelează la concursul de limba latină ca la o probă superioară de sinteză, ca Ia un factor de verificare (și de îmbogățire) a viziunii umaniste, cultivate in școala noastră, despre lume, despre viață. Aici iși află originea 

și strălucitul succes românesc obținut, anul trecut, la concursul internațional de limba și literatura latină din Italia.Dar pe lingă asemenea învățăminte retrospective, concursul de limba latină a prilejuit, in cea mai bună tradiție a olimpiadelor noastre școlare, analiza, dezbaterea aprofundată a posibilităților, reieșite din chiar desfășurarea întrecerii, in vederea Îmbunătățirii calitative a întregului invățămint românesc. Pe baza rezul- 

țațelor obținute de concurenți și, mai cu seamă, a spiritului general de emulație pe care concursul de limba latină îl generează acum in școli, cadrele didactice participante la organizarea recentei ediții, reunite intr-un colocviu ad-hoc, au apreciat in unanimitate necesitatea extinderii acestui concurs și dincolo de perimetrul liceelor de filologie — istorie (clasele 9—12), in limitele cărora se desfășoară acum. „In consonanță cu spiritul de perfecționare propriu vieții noastre școlare — ne-a arătat prof. Nicolae Ghinoiu, de la Liceul industrial nr. 6 din Tg. Jiu — mi se pare firesc și necesar ca studiul limbii latine, care ineepe acum in clasa a VIIl-a a școlii generale, să fie extins, astfel incit toți tinerii din patria noastră să poată folosi cunoașterea limbii latine ca pe un instrument de adincire și de sistematizare atit a disciplinelor de limba și literatura română, de istorie, de limbi romanice, cit și a celorlalte discipline fundamentale și de specialitate a căror terminologie, cel puțin, datorează atit de mult limbii latine. Pe baza expe

rienței pedagogice dobindite intr-un liceu industrial, am toată convingerea că aplicarea acestei măsuri ar constitui încă o probă in sprijinul obiectivului de onoare, de înaltă autoritate științifică și morală, formulat de conducătorul partidului și statului nostru in cuvintarea rostită toamna trecută la Timișoara, ca in- vățămîntul românesc să se situeze, sub toate raporturile valorice, printre cele mai înaintate din lume".In aceeași ordine de idei, prof. Ecaterina Andreica, de la Liceul de filologie-istorie din Timișoara, ne-a spus : „întărirea studiului limbii latine ar spori substanțial procesul educației patriotice, specific prin definiție școlii noastre. Cind tinărul face cunoștință, încă din clasa a VIII-a, cu un text necunoscut la inceput. dar al cărui sens este intrezărit după primele clipe, cind el citește, de pildă. „Dacia in Europa sita est. Dacia patria nostra est. Poetae gloriam Daciae can- tant“, iși întărește și mai mult conștiința că aparține unui popor cu o continuitate multimilenară in această țară, că acest popor are un suflet național, că și Iui, elevului de azi, îi revine îndatorirea de a-i spori durata și strălucirea printr-o exemplară mobilizare a energiilor creatoare. De altminteri, in istoria invă- țămintului românesc studiul limbii latine a avut întotdeauna un însemnat rol educativ, patriotic, și acesta se cuvine să fie cu atit mai larg folosit astăzi, cind școala românească, prin profundul ei democratism, iși revarsă lumina asupra tuturor fiilor poporului nostru".Spațiul nu ne Îngăduie să reproducem și alte opinii, de altfel unanim favorabile întăririi studiului limbii latine in școală. O dezbatere organizată pe această temă, in spiritul inaugurat de Congresul al IX- lea al partidului, de către Ministerul Educației și învățămintului ar ilustra grăitor, pe lingă starea, de spirit favorabilă perfecționărilor calitative necontenite, și o seamă de direcții și modalități specifice de îmbunătățire a studiului limbii latine în școală pe măsura exigențelor sporite ale societății socialiste românești.
Mihai IORDANESCU

MEDIAȘ : Săptămîna culturalăîn instituțiile de cultură și unitățile industriale din municipiul Mediaș se desfășoară activitățile politico-educative cuprinse in cadrul Săptăminii culturale „Flori de mai", manifestare tradițională a- junsă la cea de-a XVTI-a ediție. Dedicată marilor evenimente politice ale acestui an — 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la
teatre

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : loneștii — 18; (sala Atelier) : 
Autograf — 13
• Filarmonica ., George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Damian Drăgoiu — 
fagot. La pian : Viorica Rădoi. Ale- 
xandru Duțulescu — violoncel. La 
pian : Magda Buciu — 17,30: (Ateneul 
Român) : Festivalul Național „Cin
tarea României". Stagiunea munici
pală a artiștilor amatori. Concert pre
zentat de corala camerală „Juventus 
Carmen". Dirijor : Valentin Gruescu
— 18.30
• Opera Română (13 18 57): Olandezul 
zburător — 18
• Teatrul de Operetă (13 63 48): Silvia
— 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 46) : 
Clinele grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
3» Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Taifun — 18: (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia — 
18,30
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 18; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Bărbierul din Sevilla 
- 18
• Teatrul Satiric-Muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al IJ-lea — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Varietăți pe portativ — 18
• Ansamblul Artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00): Spectacol folcloric 
extraordinar — 18
0 Teatrul Evreiesc de Stat (20 39 70, 
la Teatrul de Comedie) : Hoțul senti
mental — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 9; 18

„Flori de mai“23- August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului -- agenda manifestării cuprinde activități diverse : simpozioane, expuneri, dezbateri, intilniri cu activiști de partid și de stat, cu oameni de știință, cultură și artă, intilniri cu brigada științifică, recitaluri de poezie, expoziții tematice etc., care vizează aspecte ale educației politice, revoluționare și patriotice. (Ion Onuc Nemeș).
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) : O fetiță mai cu moț 
— 15
• Circul București (10 41 95): Vede
tele Circului din Varșovia — 15,30: 19
• Studioul de Teatru T.A.T.C. 
(13 72 39) : Prof. dr. Omu — 18,30

cinema
• Maria șl marea : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 13; 17: 19, EXCELSIOR
(63 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 30 13) — 9; 11; 13; 13;
17; 19
• O vară cu Mara : GIULEȘTI 
(17 53 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 93) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• „Dragoste sublimă" („Zilele filmu
lui indian") : STUDIO (59 53 15) — 
9; 12,15; 15.30; 18.45
• Expediția : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 13; 17; 19
• Vacanța cea mare : POPULAR 
(3.5 15 17) — 15; 17; 19
• Maria și Mirabela in Tranzistorla : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• De Ia literatură Ia film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Detașamentul 33: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragonul alb : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alarmă in Deltă — 9: 11; 13. Ori
care fată iubește un băiat — 15; 17; 
19 : DOINA (16 33 38)
• Comisarul: TIMPURI NOI (13 6110)
— 9; 11; 13; ÎS; 17; 19
• Fotografiile Sidoniel : DACIA 
(50 35 94) — 0; 11; 13; 15: 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește: FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Biciul fermecat: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19

/
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Timpuri noi intr-un sat străvechi Cronica zilei
Așezată de înaintași, acum un mileniu sau poate două, pe subțirea și melancolica apă a Cricovului Sărat, comuna Singeru stă, de cînd se știe, ca într-o ferice carapace, ca intr-un culcuș de perpetuă lumină. De o parte pămintul, frămîntat de geologii și ere — un paradis terestru acum, cînd primăvara se rotunjește în tumult vegetal. De cealaltă parte a străvechii vetre de sat românesc se află cerul, sprijinit temeinic pe împodobite virfuri de sub- carpați și colorat, întotdeauna, după mersul anotimpurilor, dar și după sufletul oamenilor de aici.„Singeru de Prahova". O vatră de sat, un pămînt de sub munte în care se răsfiră nesfîrșite rădăcini. Creșterea satului prin timpi și istorie a Însemnat o continuă și mereu urcătoare spirală de umanitate. Plai mioritic, silabă a spiritualității noastre, Singeru semnifică și o permanentă prefacere materială, o mereu proiectată pe sol, în timp și spațiu, dorință de a rostui, de a împlini. De altfel, din orice loc al satului ai privi, spre pămînt sau spre cer, totul ți se pare rotund in sensuri, inspi- rîndu-ți seninătate și, totodată, adinei vibrații. Un abia perceptibil „glas al pămîntului" și o conținută poezie a spațiului îți sugerează că ceea ce se va ridica aici va fi o armonioasă completare a cosmosului, o podoabă, un semn pe care loc, aer și lumină îl primesc șl-l integrează. Fapt dovedit cu probe materiale, dar și cu mostre de spiritualitate, de muzeul comunei, un lăcaș de excepție prin concepție și bogăția exponatelor, un loc exemplar între cele de același fel din spațiul nostru rural.Muzeul din Singeru este povestea unui sat. O poveste ca toate poveștile venite din spațiul satului nostru, adică o relatare despre o umanitate densă și deosebit de activă, constructoare în istorie. Cea dinții încercare de a scoate satul din- tr-un timp străvechi și de a-1 plasa în contextul secolului s-a petrecut după războiul de independență, cînd veteranii întorși de pe cimpi- ile Bulgariei au găsit puterea, mai mult sufletească decît economică, de a muta satul cu un pas înainte. Totuși, prea multe nu s-au putut face, țăranii aceia eroi găsindu-se singuri sau aproape singuri în dorința lor de a-șl propăși satul. Abia copiii lor, și ei ajunși veterani la numai douăzeci șl ceva de ani, proaspăt reveniți în sat din tranșeele Mărășeș- tilor, Mărăștilor și Oituzului, aveau să mai facă, dimpreună cu satul lor, încă alți cițiva pași înainte. Printre ei se afla un tînăr de numai 22 de ani. Victor Avramescu. om matur la acea vîrstă. Ales în fruntea lor de ■onsăteni, „veteranul" de 22 de ani * lăsat urmele faptelor ce se văd și astăzi în Singeru. Chiar și teii, acum bătrîni și scorburoșl de pe marginea șoselei, au fost puși, așa spun oamenii locului, la îndemnul Iui.„Ultimele decenii ale satului nostru, ne declară Victor Țuică, primarul comunei, au însemnat un șir de împliniri pentru noi toți, de la construcțiile la nivel de comună și pină la cele din curtea fiecăruia. Am căpătat în acești ani o nouă și mal puternică încredere în pămînt. Apoi oamenii au prins gustul de a construi înalt, frumos șl durabil. De altfel, întotdeauna oamenii din Singeru au avut o vie dorință și un simț acut al civi

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Semnătura muncitorească
(Urmare din pag. I)tern, a unui important o- biectiv de investiție. Este vorba de Combinatul de la Krivoi Rog, din U.R.S.S.— In același timp, nu neglijăm nici producția pentru intern — intervine Matei Gaspar, inginerul-șef al întreprinderii. Sintem angajați în realizarea unor obiective de interes prioritar și fiecare zi „ciștigată" de noi se reflectă și în activitatea altora — a constructorilor de hidrocentrale, de exemplu, care, de- vansînd termene, cîștigă in plus și zile bune de lucru, in vară-toamnă. In fond, sintem cu toții interesați ca astfel de obiective să intre cit mai repede în funcțiune. Mai ales că și pe valea noastră, a Timișului, se construiesc hidrocentrale, la realizarea echipamentului cărora concură șl alte uzine ; și vrem să credem că și alții gindesc și muncesc la fel ca noi.Așa se gindește șl se muncește la Caransebeș : cu dăruire, cu patriotism, cu abnegație. Pe acest fundal de muncă, orașul capătă, de la o zi la alta, chip tinăr, fiindcă de la o zi la alta se mai construiește un bloc, se mai modernizează o arteră, se mai descoperă, pe noi șantiere arheologice, noi urme de mare importanță istorică, atestând, incă o dată și încă o dată, temeinicia și statornicia și pe aceste meleaguri a poporu

lizației, dar abia acum, avind condiții, pot să-și pună cu adevărat în valoare întreaga lor pricepere, puterea lor de a supune și de a da sens nou acestor locuri deosebit de frumoase, dar neprielnice, multă vreme, pentru ceea ce se cheamă activități fundamentale într-un sat — activitățile legate de agricultură. Și totuși, Singeru, iată, face agricultură și, legat de aceasta, se Înscrie tot mai viguros pe coordonatele noului destin al satului românesc de azi".Intr-adevăr, Singeru a făcut un adevărat salt în timp și istorie. Loc aflat departe de centre urbane, Singeru este acum un sat viu al țării. Fire văzute și nevăzute îl leagă de pulsul, de viața cea mare a patriei. Locuind in casă nouă, într-o gospodărie cuprinsă, țăranul din Singeru și-a permis și „moftul", atit de util, de a avea telefon personal. între atîtea dotări devenite adevărată modă in sat. de la mașina de spălat automată la telecolor, se află, iată, și telefonul cu care dumnealui, țăranul, sună Ploieștii dacă vrea, sau Timișoara, sau Suceava, și-i cere fiului sau fiicei, aflați prin noile industrii de-acolo, să mai treacă prin satul natal, că a venit cam demult și pe valea Cricovului Sărat primăvara și-i frumos ca-n poveste, uite, pe vale, în luncă, se înalță un griu cum n-a mai văzut el nici în Bărăgan.Trec pe străzile Sîngerului într-o mașină „Dacia". Firește, și automobilul personal e pe cale să devină o obișnuință aici. E simbătă seara, iar lumea a ieșit „la vedere". Satul este străbătut de un fior, in fiecare simbătă încercat, cel al unor bucurii rotunde și cotidiene, la îndemină aflate. Oameni, mașini, saluturi, haine frumoase de oraș (costumul tradițional fiind păstrat, ca un document al înclinației către frumos al oamenilor locului, în lada de zestre), freamăt de viață. Satul trăiește prin tot ce anii noi ai țării și-au apropiat și-i este de folos. O politică socială și economică dinamică, mobilizatoare, constructivă a deschis și Sîngerului, lncepind cu peste două decenii In urmă, drumul larg al civilizației. Un drum de muncă, de angajare, de dăruire, al participării plenare, răspunzînd astfel năzuinței dintotdeauna a țăranului de a fi și el „în rînd cu lumea". Despre viața și întimplările acestui sat, despre suișul lui din ultimul timp ne vorbește un om încă tînăr. Ion Sil- vian. Ca diriginte al oficiului poștal din comună. Ion Silvian a fost martor și participant nu numai la muncile și zilele atit de pline ale comunei, ci și la emoțiile și bucuriile Sîngerului, el fiind, practic, cel care a vegheat ca fereastra spre țară a satului să fie mereu limpede. Ceea ce a înfăptuit Ion Silvian în propria curte, dar și în viața localității Singeru se vrea și este cit se poate de reprezentativ despre ceea ce a putut să însemne opțiunea unui tînăr de a rămîne credincios satului și vieții satului în acești ani de transformări revoluționare. Ion Silvian este acum un om temeinic în munca sa plină de răspundere, iar tot ceea ce a împlinit el pină acum este parte din istoria nouă scrisă aici, la Singeru. A dat. In toți acești ani. și el, ca și atîția alții care și-au legat destinele de noul destin al satului românesc, „a-nsuflețiril sale vamă".„Nivelul de trai al oamenilor din 

lui nostru. Și nu te miri aflind cu cită grijă se sapă, in acest pămint mustind de istorie, temeliile noilor blocuri, și nu te miri că un intreg bloc ultracentral iși schimbă din mers proiectul pentru a se conserva unul dintre cele mai valoroase vestigii medievale scoase la iveală recent aici, pe locurile unde, mai In adine, apar urmele vestitului municipiu roman Tibiscum și, in general, nu te miri că vechiul și noul sint îngemănate într-un singur punct al ordinii de zi pe masa edililor.Orașul Iși conservă cu mindrie imagini menite să-i ateste vechimea, dar, în același timp iși construiește cu frenezie chipul tînăr cu care va trece pragul mileniului trei. Caransebeșul oferă reporterului fațete inedite ale preocupărilor celor peste 35 000 de locuitori. In acest oraș, unde funcționează trei unități cu profil de cercetare — Stațiunea de cercetare și producție pomicolă (cu rezultate deosebite), Stațiunea de cercetare, producție și creștere a ovinelor (pentru rasa țurcană, care se pretează în zonă), precum și Institutul de cercetări și amenajări silvice ; în acest oraș, unde-și au sediul antrepriza de construcții, unități industriale renumite, Intre care unele dau tonul, prin produsele lor, pe piața mondială — cineva compara, de exemplu, fabrica de mobilă cu o u-

nitate economică model, ale cărei produse sint solicitate (mult peste capacitatea de producție a întreprinderii) de peste 20 de firme occidentale : pe scurt, noile preocupări, accesul spre domeniile de virf ale tehnicii nu i-au făcut pe localnici să uite nici o clipă de unde au plecat, pentru a-și măsura exact saltul realizat.— Și tn multe privințe ale urbanismului am pornit de la zero — ne mărturisește Dan Grămescu, vicepreședintele biroului executiv al Consiliului Popular Caransebeș. Astfel, în ce privește construcția de locuințe, abia după Congresul al IX-lea am început să construim blocuri moderne. Pină acum peste 6 000 de familii s-au mutat la bloc, anul acesta urmind să li se adauge alte 240 de familii. Fiindcă vorbeam de începuturi, de faptul că în multe privințe am pornit de la zero, pot să vă mai spun că rețeaua de a- ducțiune apă însumează in prezent aproape 3 500 m; de asemenea, se află in construcție un rezervor cu o capacitate de 5 000 mc pentru apă, precum și uzina de prelucrare. în viitor, necesarul de apă potabilă și circa 100 milioane mc de ană industrială vor fi asigurate din lacul de la Zer- vești, unul dintre obiectivele aflate cu prioritate in atenția constructorilor Antreprizei hidrotehnice. Rețeaua comercială s-a dezvoltat șl ea foarte mult ;

localitatea noastră a crescut continuu in acești ani atit de fertili, atit de bogați în realizări pentru întreaga țară, ne spune ' Ion Silvian. Noi. cei de la oficiul poștal, simțim, prin natura muncii noastre de zi cu zi. cel mai bine acest puls, această frenezie a creșterii satului. Folosind chiar și numai datele din domeniul nostru, și tot ne putem face o imagine cit de cit elocventă despre ceea ce au însemnat pentru Singeru acești aproape douăzeci de ani. In 1970, cînd s-a înființat oficiul poștal, erau doar 10 abonați telefonici, acum sînt in jur de 100. Aveam la înființarea oficiului poștal doar 400 abonamente radio, acum avem 1 800 abonamente radio-tv. In 1972, Singeru a fost electrificată. Primim, acum, de cîteva ori mai multă presă scrisă decit în 1970. Atunci aveam doar 100 de abonamente la revistele pentru copii, acum avem de cinci ori mai multe. Iată un indicator sigur că Singeru e un loc tînăr și foarte tinăr, deci cu viitor. A crescut, de asemenea, cu fiecare an, numărul de obiecte de corespondență, de mandate și mesagerii. Secolul comunicării își spune și la noi cu- vîntul. Să nu uităm a menționa că tot in acești ani a fost ridicat un local pentru oficiul nostru, o școală cu etaj in Singeru, alte școli în satele aparținătoare, că a fost asfaltat drumul dinspre Apostolache, că a început să funcționeze, cu din ce în ce mai bune rezultate, o stațiune de mecanizare a agriculturii, că avem un nou dispensar, că iși desfășoară activitatea peste 100 de cadre didactice, că s-a construit mult și în cadrul cooperativei agricole de producție și al ocolului silvic. Și că avem sute de case tnălțate tot în acești ani. Au apărut in sat, de asemenea, o serie întreagă de servicii și de noi profesii care au și prins rădăcini. Comuna respiră acum altfel, la nivelul unei așezări, așezate pe noi și durabile temelii".De la oficiul poștal, viața comunei se vede în toată bogăția șl în toate sensurile șl semnificațiile ei adine umane. Aici. Ia oficiu, un colectiv de 14 oameni contribuie la bunul mers al sentimentelor consătenilor lor, dar și, totodată, la ridicarea economică a comunei. Șl tocmai din acest motiv, și prin munca lor, comuna intră in lume și aparține lumii, este viață din viața patriei, iar valea Cricovului Sărat se leagă șl prin osîrdia lor de rîul Prahova, de Ialomița, de Dunăre. Un itinerar al unui poștaș din Singeru, numai al unuia singur, adună zilnic 22 de kilometri. Cit un drum dintr-un capăt într-altul al Bucureștilor. Pe jos, cu tolba, ducînd vești și culegind vești de pe un plai de oameni plin. Să-i elogiem deci pe acești oameni care știu cele mai complete relatări despre noua filă de istorie a Sîngerului. sat și comună din Subcarpați. Ei știu „la zi" viața comunei, mișcarea inimii ei sub anotimpuri. Muncind, ei aud șl văd cum. pe vechi trunchiuri da simțire și tradiție, se înalță sat nou, sat in deplină putere economică șl sufletească, aud și văd cum timpul continuă să nu aibă răbdare cu oamenii. iar ei, oamenii, primesc acest neastîmpăr al timpului numindu-1, prin muncă și gind frumos, istorie nouă.
Eugen MIHAESCU

s-a construit un magazin universal cu 5 000 mo spațiu comercial, un complex comercial însumind 2 000 mp, plus magazinele amenajate la parterul noilor blocuri. Vrem să construim, în continuare, cel mai mare depozit de fructe (5 000 mp), avem deja fabrică de sucuri în concentrat, care va începe să producă în această toamnă, o dată cu apariția merelor...Planuri. Realizări. Gind și faptă, proiect și realizare, aproape simultan. în acest oraș care numără patru secole de școală „de dăscălie" (liceu pedagogic), aici, unde pentru prima oară in Transilvania și Banat s-au tipărit o ediție a poeziilor lui Eminescu și una din poeziile lui George Coșbuc, aici unde funcționează o cinematecă, o bibliotecă cu peste 81 000 volume, aici unde (nu in- tîmplător) își are sediul Muzeul județean de etnografie și folclor, precum și filiala județeană a arhivelor statului, aici trecutul își dă mina cu prezentul și cu viitorul intr-o sincronizare perfectă.Caransebeș...Un oraș reintinerit în întregime in anii noștri, tră- indu-și din plin viața trepidantă a prezentului socialist, gîndindu-și viitorul in termenii marilor cutezanțe constructive ale e- pocii noastre atit da bogate în împliniri.
Anica FLORESCU

Tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, vineri după-amiază, delegația Comitetului de Radioteleviziune din Republica Populară Democrată Coreeană, condusă de Chu Hiăn Ok, președintele acestui organism, care efectuează o vizită de schimb de experiență în țara noastră, la invitația Radioteleviziunii române.Au fost abordate probleme privind dezvoltarea, în continuare, a conlucrării dintre Radioteleviziunea română și Radioteleviziunea din R. P. D. Coreeană, în spiritul bunelor relații existente intre țările și popoarele noastre, intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, al înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel.In timpul șederii in țara noastră, delegația Comitetului de Radioteleviziune din R. P. D. Coreeană a avut convorbiri la Radioteleviziunea română și a vizitat unele obiective economice și social-cul turale din Capitală și din județele Prahova, Brașov, Ialomița și Constanța.
★Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a proclamării Constituției Republicii Federale Germania, ambasadorul acestei țări la București, Klaus Terfloth, a oferit, vineri, o recepție.Au participat membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.

CALEA PROGRESULUI
(Urmare din pag. I)politicii interne și externe a țării, la realizarea obiectivelor dezvoltării, corespunzător voinței unanime a națiunii.In marile realizări obținute în domeniile industrial, agrar, edilitar, în creșterea impetuoasă a forțelor de producție in toate zonele patriei, in toate realizările acestor glorioase decenii se regăsesc forța revoluționară a partidului nostru comunist, capacitatea sa de a mobiliza și organiza forțele și energiile națiunii, se regăsește conștiința revoluționară a poporului român. Crescute și educate de partid, o nouă clasă muncitoare, o nouă țărănime, o nouă intelectualitate au forjat, in citeva decenii, o realitate care vorbește lumii despre munca și lupta eroică a unui popor liber, hotărit să-și croiască destinul așa cum socotește el, în conformitate cu aspirațiile sale supreme de civilizație și progres.Poporul român privește cu încredere viitorul. In condițiile cuceririi independenței depline — prin lichidarea, la sfirșitul lunii martie, a datoriei externe —, sarcinile pe care și le pune sint pe măsura cuceririlor sale revoluționare. Modernizarea economiei naționale se constituie intr-o operă de fructificare superioară a capacității de creație a poporului. Ea se înfăptuiește pe > baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, fiind menită a duce România acolo unde marile înzestrări ale poporului său o îndrituiesc să stea : în primele rinduri ale națiunilor lumii, pe deplin stăpînă pe destinul său, construindu-și cu hotărire și avint viitorul comunist.Chezășie că așa va fi sînt istoria luptei revoluționare a poporului, mal cu seamă ultimul sfert de veac, marea capacitate de creație, de mobilizare și organizare a forței politice conducătoare a națiunii, Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; sînt chezășie sistemul economico-social edificat în anii socialismului, energia revoluționară a poporului care a edificat noua orînduire și este hotărit să meargă mereu înainte pe drumul pe care și l-a ales. „România — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin tot ce a realizat, demonstrează că nu poate exista cale de întoarcere, că nu se poate pune in nici un fel problema ca minunatele construcții industriale, agricole, sociale să fie „privatizate" — ca să folosesc o expresie ce a devenit la modă astăzi— și care înseamnă, de fapt, întoarcerea Ia capitalism. Pentru România, capitalismul a apus pentru totdeauna ! Nu există decit un singur drum— inainte, pe calea revoluționară a partidului comunist, spre socialism, spre comunism !"Pe această cale, poporul român a obținut cele mai mari realizări din milenara sa istorie. Pentru ce ar părăsi-o 7 Poporul român înțelege să meargă pe drumul său, acela care i-a asigurat progresul, i-a asigurat ridicarea din subdezvoltare și înapoiere, înțelege să aplice, in continuare, creator principiile și legitățile socialismului științific. Marele drum care stă in fața sa va fi drumul cuceririi unor noi victorii, al unor noi Împliniri.

George-Radu CH1ROV1C1

Tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit, vineri, delegația militară irakiană condusă de brigadier Mohamed T. Mawfek, care a efectuat o vizită în țara noastră.Pe timpul vizitei, oaspeții irakieni au avut convorbiri la Ministerul A- părării Naționale și la Statul Major al Gărzilor Patriotice de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, au efectuat schimburi de experiență la unele state majore și gărzi patriotice și au vizitat obiective economico-sociale și cultural-turistice din București și județele Dîmbovița și Brașov.(Agerpres)
Produse cu performanțe superioare, competitivePe platforma industrială Pipera, alături de alte cunoscute întreprinderi, intre care „Electronica" și „Cinescoape", ființează, din anul 1968, întreprinderea de Aparate E- lectronice de Măsură și Industriale (I.E.M.I.). Profilul este desemnat de însăși denumirea acestei reputate unități. Cum aveam să aflăm de la inginerul-șef Constantin Bo- tescu, întreprinderea produce aparatură electronică de măsură, control și testare, precum și aparatură de radiotelefonie. Om al rigorilor și exactităților matematice, interlocutorul ne precizează: „Aparatura electronică fabricată de noi se poate grupa pe următoarele tipuri de produse : surse de alimentare în curent continuu și alternativ ; osciloscoape ; multimetre ; milivoltmetre ; frecvențmetre ; numărătoare electronice ; generatoare de joasă frecventă ; aparatură pentru măsurători de radiofrec- vență ; aparatură pentru testare circuite integrate și plăci echipate cu microprocesoare.Un detaliu semnificativ : în cadrul aparatelor de măsură, un profil important îl constituie aparatura de măsură mărimi neelectrice, mai precis aparatura tensometri- că, destinată proceselor industriale pentru măsurători de deplasări foarte mici, măsurători de încovoieri, de turații, de nivel".In ce privește echipamentele de radiotelefonie, I.E.M.I. realizează aparatură în gama de frecvență de la 30 la 174 MHz, aparatură care asigură comunicații la distanțe de zeci de kilometri. E vorba de comunicații între puncte fixe, mobile și portabile similare cu cele asigurate de telefoanele propriu- zise. Deosebirea constă în faptul că aparatura fabricată de I.E.M.I. nu necesită instalarea cablurilor necesare pentru comunicațiile telefonice obișnuite. Altfel spus, precizează inginerul-șef, unitățile industriale și cooperatiste din țară, cu ajutorul radiotelefoanelor procurate de la I.E.M.I., pot să-și asigure comunicațiile necesare doar prin simpla instalare a echipamentelor livrate de fabrică. Subliniem că întreprinderea, prin specialiștii de care dispune, își proiectează produsele în colaborare cu institute prestigioase de cercetare și învățămînt, realizînd în bună parte reperele mecanice necesare producției, asamblează și testează final fiecare produs. Atelierele de proiectare pe domenii de aparatură și tehnologii (de proiectare SDV-uri, de design, de autoutila- re etc.) și secțiile de execuție (SDV-uri, repere mecanice, plantare și testare cablaje imprimate etc.) asigură realizarea, lunar, a circa 200 de tipuri de aparatură. Firește, un rol de seamă in cadrul secțiilor menționate îl au laboratoarele de testare C.T.C. și metrologice în cadrul cărora se efectuează, pe de o parte, măsurători

HANDBAL : Steaua — 
campioană naționalăCampionatul diviziei A la handbal masculin s-a încheiat cu victoria e- chipei Steaua București — 64 puncte, urmată in clasamentul final de formațiile Dinamo București — 62 puncte și H.C. Minaur Baia Mare — 49 puncte. Este pentru a 22-a oară că Steaua ciștigă titlul național.în ultimul meci al competiției, disputat la Buzău, echipele bucu- reștene Steaua și Dinamo au terminat la egalitate : 29—29 (15—16).TIR. Proba de pistol cu aer comprimat din cadrul concursului internațional de tir pentru „Cupa mondială", ce se desfășoară la Suhl (R.D. Germană), s-a încheiat cu victoria sportivului român, campionul olimpic Sorin Babii, cu 686,2 puncte (587 plus 99,2), urmat în clasamentul final de Serghei Puzianov (U.R.S.S.) 685,9 puncte, Igor Basinski (U.R.S.S.) 684,67 puncte, Boris Kokorev (U.R.S.S.) 684,7 puncte, MamoruInagaki (Japonia) 680,1 puncte, Gernot Eder (R.D.G.) 679,5 puncte etc.TENIS. în cadrul „Cupei mondiale" la tenis masculin, ce se desfășoară la Diisseldorf, selecționata S.U.A. a întrecut cu 2—1 formația Spaniei, iar reprezentativă R.F. Germania a dispus, tot cu 2—1, de echipa Elveției.SCRIMA. Proba de sabie din cadrul campionatelor republicane de scrimă, ce se desfășoară la Satu

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost profund impresionat de mesajul de felicitare pe care ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului. Mă folosesc de acest prilej pentru a vă exprima, la rîndul meu, aceleași sentimente pe care dumneavoastră le-ați adresat.Vă rog să primiți asigurarea inaltei mele considerații.

GHULAM ISHAQ KHAN
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă sint deosebit de recunoscător pentru mesajul prietenesc de felicitare pe care mi l-ați adresat cu prilejul aniversării independenței IsraeluluiAm primit cu multă plăcere sentimentele pe care ați avut amabilitatea să mi le transmiteți și, la rîndul meu, vă adresez aceleași bune urări.
CHAIM HERZOG

Președintele Israelului

în vederea omologării noilor produse, iar pe de altă parte, testări privind produsele asimilate.Beneficiarii acestei întreprinderi sint institutele de învățămînt superior, laboratoarele uzinale și de cercetare din cadrul marilor întreprinderi cu profil de construcții, transporturi, din domeniul aviației, agriculturii, naval._Un raid prin cîteva secții avea să ne edifice asupra dimensiunilor întreprinderii și a produselor sale. Mai intii, secția de aparate de măsură și control electronice, condusă de inginerul Sever Nițes- cu, una din cele mai importante secții finale. Aici se realizează toate produsele din domeniul măsurărilor. Iată citeva pe care tî- nărul șef de secție ține să le prezinte : din familia de osciloscoape, două produse reprezentative : E 0 109 care măsoară semnale pină la 25 MHz și E 0 110 cu două spoturi și frecvență de 10 MHz. Și incă ceva : secția lucrează intens la realizarea unui osciloscop cu memorie digitală, E 0 120. Destinate, după cum ni se precizează, măsurării și vizualizării semnalelor electrice (tensiuni, curenți), a- ceste osciloscoape sînt foarte solicitate de industria electronică, electrotehnică, de serviciile medicale, de cele de service. Pe lingă acestea, aceeași secție realizează aparatură de măsură și control programabilă, printre care frecvențmetre programabile E 0 208 ușor de cuplat la orice sistem de calcul, punți de măsură R.C.L. E0 711, pentru măsurări de rezistență, capacități și inductanțe, surse triple de tensiune I 4 301, ambele puțind fi cuplate Ia calculator în ideea de a furniza tensiune, semnale electrice, semnale electrice în regim automat. Un punct forte al secției îl constituie fabricarea. în ultimul timp, a unui tip de aparatură de testare pentru circuite integrate. printre care TIC 900 apt să verifice circa 1 000 de familii de circuite integrate, Microtest 901 șl Microtest 902 destinate depanării și reglării sistemelor de calcul care folosesc microprocesoarele 8 080 și Z 80. De asemenea, secția are în pregătire generatorul cu sinteză de frecvență E 0 5 001, Numărătorul universal programabil E 0 209, milivoltmetrul programabil E 0 409, analizorul de stări logice E 0 140 destinate verificării și testării semnalelor electrice, toate aparate cu performanțe superioare, moderne, cu un design aparte.O altă secție importantă prin profilul ei este cea de radiotelefoane și pe care inginerul Mircea Postelnicu, șeful acesteia, ne-o prezintă succint : „Fabricăm trei categorii mari de telefoane grupate pe următoarele tipuri : radiotelefoane portabile, mobile și fixe, toate realizate in trei generații : generația I reprezintă o asimilare, a Il-a sînt radiotelefoanele din
ACTUALITATEA SPORTIVĂMare, a fost ciștigată de Alexandru Chiculiță (Steaua București), care l-a învins în finală cu 10—8 pe coechipierul său, V. Szabo.BASCHET. Rezultate înregistrate în ziua a doua a turneului internațional masculin de baschet de la Dortmund : Grecia — R.F. Germania 110—104 (53—62) ; Iugoslavia — Cehoslovacia 81—68 (40—32) ; Italia — Selecționata secundă a U.R.S.S. 95—94 (55—46).HOCHEI. In manșa a 5-a a finalei „Cupei Stanley" la hochei pe gheață, echipa Calgary Flames a învins cu scorul de 3—2 (3—1, 0—1, 0—0) formația Montreal Canadiens. In prezent, hocheiștii de la Calgary Flames conduc cu 3—2 și pentru a cuceri trofeul le mai este necesară o victorie in ultimele două meciuri ce au mai rămas de disputat.CICLISM. ® Disputată pe traseul Cosenza — Potenza (275 km) etapa a 5-a a turului ciclist al Italiei, cea mai lungă din cele 22 prevăzute în programul cursei, a fost ciștigată de rutierul italian Stefano Giuliani în 8h 20’49”, urmat cu a- celași timp de Fondriest (Italia), Anderson (Australia), Konișev (U.R.S.S.) etc.în clasamentul general individual continuă să conducă italianul Silva- no Contini, urmat lâ 11” de portughezul Da Silva. • Prima etapă a competiției cicliste internaționale „Cursa păcii", pentru tineret, desfășurată la Praga, contracronometru pe echipe, a revenit formației R.D. 

clasa R 8 000 și, în sfîrșit, a III-a sint cele cu circuite hibride și sinteză de frecvențe. Generațiile a Il-a și a III-a sînt asigurate prin proiectare uzinală proprie în cadrul atelierului de proiectare integrat secției". Care sint avantajele celei de-a treia generații ? Răspunsul șefului de secție e prompt, la obiect : „Din punct de vedere tehnologic, prin utilizarea circuitelor hibride și a sintezei de frecvență, aparatele au o fiabilitate sporită, o greutate și o dimensiune reduse, o linie mecanică nouă, un design plăcut. Destinate să asigure legături bilaterale in rețelele radio la mare distanță, aceste telefoane și-au dovedit eficiența din plin. De realizarea lor sînt legate numele unor ingineri, ca Nicolae Barbu, Răzvan Popescu, Doru Tamaș, al unor muncitori specialiști, ca Mircea Mărculescu, Laurențiu Lupu, Petre Andreica, iar de proiectarea uzinală — numele inginerilor Mihai Stocec, Alexandru Roman, Doru Solomon, Marius Marin, Dragoș Mosescu, Mihai Radu, care au de pe acum pe planșetă schițe de produse noi destinate anilor următori". Parcurgem secția. De fapt, o hală imensă, unde specialiștii în halate albe lucrează la trei generații de radiotelefoane in paralel. Se montează circuite imprimate cu migală de artizani. Se fac probe de radiotelefoane în standuri — unde o aparatură de măsură și control specifică dă verdictul asupra calității fiecărui aparat. Aceleași aparate trec prin camerele climatice pentru fiabiliza- re. Aici se simulează regimuri de emisie-recepție și șocuri termice. Un radiotelefon trebuie să reziste la minus 25 grade. Dar și la plus 55 grade ! „Absolut totul se face aici în secție pentru ca produsul să fie livrat în stare de instalație completă" — ne spune cu mindrie șeful secției. Și acest „totul" înmagazinează in el creație, știlnta meseriei, artă profesională, o înaltă pregătire teoretică. Ca un imperativ — ne spunea inginerul-șef Constantin Botescu — „noile produse pe care le introducem în fabricație, precum și cele de pe planșeta proiectanților-impun atragerea unui nou eșalon de specialiști în acest domeniu atit de important al electronicii românești.Eforturile conducerii I.E.M.I. de a-și asigura cadrele necesare ar trebui însoțite și de cele ale in' i- tutelor de invățămînt poliței ic, ale institutelor de cercetare de profil, ale tuturor factorilor de resort, pentru ca numărul Creatorilor și realizatorilor de radiotelefoane să sporească și aici, la I.E.M.I., unitate ale cărei produse poartă de mult girul competitivității, al performanței, al calității.
Marta CU1BUȘ

Germane. înregistrată pe 50 km cu timpul de lh 02’46”, urmată de U.R.S.S. la 28”, Cehoslovacia la 42”, Polonia la 2’25”, Danemarca la 2’26”, Norvegia la 2’29”.® între 29 mai șl 3 iunie, la Atena se vor desfășura campionatele europene de pugilism, competiție la care și-au anunțat participarea concurenți din 27 de țări. La această competiție, din țara noastră vor lua parte următorii sportivi : Petrică Paraschiv (categ. semimus- că). Nicolae Aliuță (categ. muscă), Adrian Mărcuț (categ. cocoș), Daniel Dumitrescu (categ. semiușoară), Gia- ni Gogol (categ. ușoară), Francisc Vaștag (categ. semimijlocie) și Rudei Obreja (mijlocie mică).
vremea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 27 mal, ora 20 — 30 mai, ora 20 : 
Vremea va continua să se Încălzească 
treptat. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros in jumătatea de nord a țării, 
unde vor cădea ploi care vor avea șl 
caracter de aversă, Însoțite, pe alocuri, 
de descărcări electrice, tn celelalte re
giuni ploile vor fl Izolate și se vor 
semnala mai ales în zonele de deal și 
de munte. Vlntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime se 
vor situa, în general, între 8 șl ÎS gra
de, iar maximele între 18 șl 28 de gra
de, mai ridicate In sud șl sud-vest. in 
ultimele zile, pină In jur de 30 de grade.

DIM ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
\ • SUPERIORITATEA FIBRE-LOR OPTICE La Harkov, însem- l nat centru Industrial și cultural, cu o ? populație de peste un milion șl jumăta- ) te de locuitori, a fost dată in exploatare 1 cea mai lungă linie de comunicație reali- 1 zată in R.S.F.S. Ucraineană cu ajutorul fi- l bielor optice. La această linie s-au cu- / plat circa o sută de mii de posturi tele- ț fonice. Printr-un cablu de fibre optice i de grosimea unui deget pot vorbi simul- > tan, fără să se stînjeneascâ, aproape o l mie de persoane. Totodată, calitatea au- < diției este considerabil îmbunătățită. Raza ' laser care transportă fluxul de informa- l ții prin fibra optică nu este supusă in- ’ fluențelor undelor electromagnetice.

© ASPIRATOR DE INSECTE.1 Specialiștii unui institut de cercetări a- supra mediului înconjurător din California
L--------------- —---------------

au pus la punct o mașină capabilă să curețe eficient plantele de insectele dăunătoare, fără să aducă vreun prejudiciu culturilor. Mașina este remorcată de un tractor care o deplasează printre rinduri- le de plante. Cele două „trompe aspiratoare" ale mașinii, in care se produce un curent de aer cu o viteză de 40—60 km pe oră, culeg de pe căpșuni toate insectele care se află In partea superioară a plantelor sau zboară in jurul acestora. Cu ajutorul unul filtru amplasat in interiorul mașinii, insectele sînt colectate și epoi distruse. Deocamdată, noua metodă de combatere a dăunătorilor se pretează doar la căpșuni, deoarece insectele dăunătoare se află, la această specie de plante, in partea superioară.
• AMPLIFICATOR DE LUMI

NĂ NATURALA. La Institutul de Tehnologie din statul Queensland, Australia,

a fost elaborată o metodă, pe cit de simplă, pe atit de eficientă, care permite reducerea costurilor de iluminat in halele industriale, dar și in clădirile administrative. Este vorba de fixarea, pe ferestrele exterioare ale încăperilor, mai precis pe treimea de sus a geamurilor, a unor suprafețe reflectorizante ale luminii. Aceste „reflectoare" proiectează lumina zilei pe plafonul încăperilor, ceea ce asigură o luminozitate simțitor Îmbunătățită la locurile de muncă. După un an de experimentare a noii metode s-a ajuns la concluzia că, pe această cale, se poate reduce cu circa 30 la sută consumul de energie electrică pentru iluminat.
• VIZUALIZAREA AUZULUI.Progrese in domeniul determinării obiective a afecțiunilor urechii au fost înregistrate de către un grup de specialiști de

la Academia de Medicină din Erfurt, R.D.G. în mod normal, omul poate percepe sunete cuprinse intre fiecvențele de 16 și 20 000 de herți. Determinarea deficiențelor de auz, care împiedică percepția acustică normală, se face cu ajutorul audiometriei, prin înregistrarea biocurenților din creierul pacientului. In total, se înregistrează 15 tipuri de unde electrice bine definite. Orice modificare înregistrată este grăitoare pentru natura afecțiunii și pentru cauza care a provocat-o. Pe baza unui program elaborat de medici și infcrmaticieni, calculatorul stabilește „diagnosticul" și tratamentul cel mai a- decvat.Audiometria obiectivă pusă la punct la Erfurt se dovedește deosebit de utilă nu numai la pregătirea medicilor specialiști, dar și in depistarea cu mare precizie a tumorilor din zona canalului auditiv. „Diagnosticul tumoral obținut pe această cale este comparabil ca precizie cu cel

elaborat cu ajutorul tomografiei computerizate, putîndu-se depista astfel tumori cu dimensiunea de numai 5 mm“, notează ziarul „Neues Deutschland".
© SIRIUS*1. La Paris a intrat în funcțiune prima parte a unui sistem de dirijare automată a circulației, destinat să reglementeze traficul pe șoselele din jurul capitalei franceze. Se scontează ca pe această cale să se reducă simțitor consumul de carburant, numărul accidentelor de circulație și uzura mașinilor. Sistemul „SIRIUS" acoperă 200 km de drumuri și este alcătuit din 30 de mari tablouri electronice, pe care se afișează continuu traseele optime de urmat de către automo- biliști. In final, urmează ca „SIRIUS" să reglementeze circulația pe 550 km de drumuri și să fie dotat cu 260 de tablouri de afișaj. Pentru funcționarea tuturor a-

cestor tablouri este necesar să se monteze J o rețea ramificată de camere de televi- ț ziune și să se instaleze sute de contoare i de trafic, care vor furniza calculatorului * central 8 000 de date pe secundă despre 4 modul de desfășurare a circulației in di- ? verse zone ale Parisului și ale suburbiilor ) sale.
• ENCICLOPEDIE UNIVER- 

SALĂ. Specialiști din opt țări arabe lu- crează în prezent la prima ediție a „En- ciclopediei universale a lumii arabe", care 1 va cuprinde 20 de volume. Primul tom, > de 1 000 de pagini, va fi definitivat pină i la sfirșitul acestui an, iar ediția comple- J tă. in decurs de zece ani. Termenii in- 1 cluși in monumentala lucrare se vor referi Ia toate domeniile, dar in mod deosebit la istoria, civilizația, cultura și știința lumii arabe.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII ■A
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
rnmânn-etiopian

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-cubanezADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — Un schimb de mesaje a avut loc, la Addis Abeba, între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Mengistu Haile-Mariam, secretar general al C.C. al Partidului Muncitoresc Etiopian, președintele Republicii Populare Democrate Etiopia.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost adresate tovarășului Mengistu Haile- Mariam un cald salut și cele mai bune urări de sănătate, de succese poporului etiopian, în activitatea consacrată dezvoltării economice și sociale, întăririi independenței naționale.Mulțumind pentru mesajul transmis, președintele etiopian a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj frățesc de prietenie și cele mal bune urări

ORIENTUL MIJLOCIU 

încheierea reuniunii extraordinare de la Casablanca 
• Adoptarea unei declarații finale • Reafirmarea solidaritâții 
cu lupta poporului palestinian • Crearea unui Comitet Suprem 

pentru reactivarea procesului de pace in regiuneRABAT 26 (Agerpres). — în orașul marocan Casablanca s-au încheiat vineri lucrările reuniunii extraordinare arabe la nivel înalt.Participanții au dat publicității o declarație finală în care exprimă solidaritatea cu lupta justă a poporului palestinian.Reuniunea a aprobat crearea unul Comitet Suprem, condus de regele Hassan al II-lea al Marocului, care să întreprindă contacte pe plan internațional în vederea reactivării procesului de pace în Orientul Mijlociu, pentru crearea premiselor de convocare a unei Conferințe internaționale de pace în regiune. Totodată, s-a hotărit înființarea unul Comitet însărcinat cu inițierea de contacte cu părțile libaneze aflate în conflict, în vederea soluționării crizei libaneze. Din comitet fac parte suveranul marocan, regele Fahd al Arabiei Saudite și președintele Algeriei, Chadli Bendjedid.Documentul relevă, pe de altă parte, că un rezultat al acestei reuniuni este și faptul că s-a reușit înlăturarea divergențelor care afectau relațiile dintre o serie de state arabe, creînd o atmosferă de reconciliere, destindere șl solidaritate, informează agenția M.E.N.A.RABAT 26 (Agerpres). — La Casablanca au continuat consultările bilaterale sau multilaterale intre șefii de stat prezenți la lucrările Conferinței extraordinare la nivel înalt a Ligii Arabe.O întrevedere a avut loc Intre președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, președintele Siriei, Hafez Al-Assad, și conducătorul
„Declarația de la Dakar"
in favoarea edificării unei păci trainice in întreaga fumeDAKAR 26 (Agerpres). — Parti- cipanții la reuniunea la nivel înalt a țărilor africane francofone, care se desfășoară in capitala Senegalului, au adoptat „Declarația de la Dakar" care adresează tuturor organizațiilor internaționale apelul de a sprijini e- forturile pentru edificarea unei păci trainice in intreaga lume. Șefii de stat și de guvern prezenți la reuniune își reafirmă dorința de a dezvolta solidaritatea și cooperarea 

șl a adresat felicitări pentru succesele obținute de poporul român sub conducerea partidului, în dezvoltarea multilaterală a României socialiste, urări de noi realizări în înfăptuirea programului partidului.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Etiopiei a tovarășului Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.Din partea etioplană, la Intîlnire au participat : Hailu Yimenu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.E., viceprim-ministru, Nesibu Taye, membru al C.C. al P.M.E.în cursul convorbirilor au fost abordate probleme privind realizarea programului de diversificare a schimburilor comerciale și de dezvoltare a cooperării economice bilaterale, stabilit cu ocazia întîlniri- lor la cel mai înalt nivel.

Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, colonelul Moam- mer Al-Kadhafi, informează agenția M.A.P.Agenția menționată relevă, de a- semenea, că Moammer Al-Kadhafi s-a intîlnlt cu președintele Irakului, Saddam Hussein.PARIS 26 (Agerpres). — Realizarea păcii în Orientul Mijlociu reprezintă singura alternativă pentru consolidarea procesului de dezvoltare și creștere a standardului de viață al popoarelor din regiune, a arătat sultanul Omanului, Qaboos Bin Said, într-o declarație făcută săptămînalului „Paris Match". Palestinienii recunosc Statul Israel și aspiră la realizarea păcii. Este acum rîndul Israelului să răspundă acestei poziții cu o inițiativă similară de pace, a precizat suveranul oma- nez. El a relevat că actualele evoluții din lume reclamă restabilirea păcii în Orientul Mijlociu, iar soluționarea problemei palestiniene ar avea rezultate pozitive și pe plan internațional.NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a recomandat — Intr-un raport — prelungirea cu încă șase luni a mandatului Forței O.N.U. de observare a dezangajării militare pe înălțimile •Golan (U.N.D.O.F.). Actualul mandat expiră la 31 mai.Forțele U.N.D.O.F. au fost create, printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al O.N.U., in 1974. Efectivele sale conțin în prezent 1 351 de militari.

dintre țările lor și de a adopta măsuri concrete, semnificative și multilaterale pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă. A fost adoptată, de asemenea, o rezoluție privind protecția mediului înconjurător, în care se condamnă poluarea apelor și depozitarea de reziduuri toxice in țările lumii „a treia" și se exprimă îngrijorarea față de reducerea suprafețelor de păduri și degradarea stratului de ozon.

HAVANA 26 (Agerpres). — Un călduros schimb de mesaje a avut loc la Havana între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro Ruz, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat șl al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, cu prilejul primirii tovarășului Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R., de către tovarășii Jorge Risquet Valdes, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al
Pentru intensificarea dialogului politic, întărirea 
încrederii și cooperării între toate statele 

Declarații, luări de poziție împotriva extinderii cursei 
înarmărilorBELGRAD 26 (Agerpres). — Iugoslavia apreciază propunerea privind desființarea blocurilor militare cuprinsă în recentul Apel al statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele membre ale N.A.T.O. cu privire la necesitatea intensificării dialogului politic „ca parte a procesului permanent de extindere a încrederii și colaborării și de consolidare a securității tuturor țărilor". După cum a declarat purtătorul de cuvint al Secretariatului Federal pentru Afacerile Externe, Iugoslavia, ca stat socialist și nealiniat, sprijină acțiunile care contribuie la reducerea încordării, la consolidarea păcii și colaborării in lume, dar mai ales pe cele care duc la reducerea potențialelor militare. Inițiativa statelor socialiste se înscrie în amplul proces de întărire a încrederii, cooperării și securității. tuturor popoarelor, a subliniat el.BONN 26 (Agerpres). — Președintele fracțiunii Uniunii Creștin-De- mocrate/Uniunii Creștin-Sociale din Bundestag, Alfred Dregger, și-a exprimat dezamăgirea că guvernul S.U.A. nu a acceptat încă poziția vest-germană privind începerea de negocieri asupra rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, informează agenția D.P.A. Intr-un interviu acordat ziarului „Westfăllische An- zeiger", el a arătat că încă de la încheierea tratatului sovieto-ameri- can privind eliminarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune guvernul vest-german s-a pro

Necesitatea lichidării armamentelor atomice 
cu baza pe mare 

evidențiată de un raport al S.I.P.RJ.STOCKHOLM 26 (Agerpres). — In capitala Suediei a fost dat publicității un raport al S.l.P.R.I. (Institutul din Stockholm pentru Cercetări in Problemele Păcii) asupra securității pe mare, forțelor armate navale și controlului înarmărilor și dezarmării în acest domeniu, informează agenția A.D.N.în document este exprimată îngrijorarea în legătură cu numărul sporit de arme nucleare cu baza pe
Critici în Australia împotriva experiențelor nucleare 

franceze din PacificCANBERRA 26 (Agerpres). — Ministrul australian al afacerilor externe, Gareth Evans, a reafirmat, într-o declarație, opoziția fermă a guvernului său față de continuarea experiențelor nucleare franceze in 

P.C. din Cuba, și Julian Rizo Alvarez, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Cuba.în cadrul intîlniril a fost evocat cursul ascendent al raporturilor de prietenie și colaborare româno-cu- baneze.
★în timpul vizitei in Cuba, efectuată Ia invitația C.C. al P.C. din Cuba, oaspetele român a vizitat institute și centre de cercetare, unități agricole și obiective social-culturale din provinciile Havana, Matanzas și Pinar del Rio.

nunțat pentru reducerea arsenalelor de rachete cu rază scurtă de acțiune la un nivel cît mai mic.HELSINKI 26 (Agerpres). — La Helsinki s-a desfășurat un seminar al Comitetului finlandez pentru securitate europeană. Participanții s-au pronunțat pentru creșterea rolului opiniei publice in stimularea procesului de dezarmare și de a- propiere între Est și Vest. Totodată, a fost subliniată necesitatea intensificării cooperării economice dintre țările participante la procesul C.S.C.E.ROMA 26 (Agerpres). — Italienii, în concordanță cu toate forțele politice importante din țară, consideră că nu a sosit momentul pentru înlocuirea sau modernizarea rachetelor, ci pentru negocieri și dialog șl, dacă este posibil, pentru reducerea armamentelor convenționale și nucleare, in condiții de securitate pentru toate părțile, iar oficialitățile italiene vor trebui să spună acest lucru cu claritate cînd se vor intîl- ni cu președintele Bush, a declarat președintele Arhivelor pentru Dezarmare din Italia, Luigi Anderlini.In acest context, el a exprimat opinia că vizita șefului statului american la Roma survine intr-un moment deosebit de delicat, deoarece nu există un acord intre membrii Alianței Nord-Atlantice în ce privește rachetele cu rază scurtă de acțiune, transmite agenția A.N.S.A.

mare, reprezentînd in prezent Intre un sfert și o treime din totalul armelor nucleare din lume. Este vorba de circa 16 000 de focoase nucleare, dintre care peste 9 500 pe rachete balistice strategice aflate la bordul unor submarine. Celelalte aproximativ 6 500 se încadrează in categoria armelor tactice. Raportul S.l.P.R.I. relevă necesitatea ca toate aceste arme să fie incluse în măsurile de control al armamentelor șl de creștere a încrederii.

sudul Pacificului. El a arătat că este profund dezamăgit că programul de experiențe nucleare franceze a continuat in 1989, în pofida opoziției ho- tărîte și largi a statelor din regiune.

ANKARA

Manifestări consacrate 
RomânieiANKARA 26 (Agerpres). — La Ankara s-a deschis o expoziție de fotografii înfățișînd aspecte ale dezvoltării sociale și economice a României, în special în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. în cadrul expoziției sînt prezentate realizările din domeniile industriei și agriculturii, marile proiecte înfăptuite în ultimii ani. intre care metroul bucureștean și Canalul Dunăre — Marea Neagră, precum și dezvoltarea altor sectoare.într-o expoziție de carte so- cial-politică și istorică deschisă cu același prilej sînt prezentate, la loc de cinste, lucrări din opera social-politlcă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.

Întîlnirea țărilor 
membre ale 

Pactului Andin
în centrul atenției — 

soluționarea problemei 
datoriei externeBOGOTA 26 (Agerpres). — în orașul columbian Cartagena au început lucrările Intîlniril la nivel Înalt a țărilor membre ale Pactului Andin, la care participă președinții Columbiei, Ecuadorului, Perului și Venezuelel, din partea Boliviel fiind prezent ministrul relațiilor externe — informează agenția Prensa Latina. Sînt examinate probleme stringente cu care se confruntă a- ceste state, în primul rind cea a datoriei externe, cooperării regionale, precum și relațiile comerciale internaționale inechitabile și protec- ționismul practicat de țările occidentale industrializate.Inaugurînd dezbaterile, președintele Columbiei, Virgilio Barco, a subliniat necesitatea abordării realiste a situației din regiune și convenirii unor măsuri concrete și eficiente de stimulare a schimburilor comerciale, in general, a cooperării in zona andină.Șeful statului peruan, Alan Gar- cia, a relevat consecințele grave de ordin economic și social ale datoriei externe a țărilor andine, care, cumulată, depășește 80 miliarde dolari.

Protest al Republicii Panama 
Împotriva amestecului S.U.A.

In treburile sale interneNAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Reprezentantul Republicii Panama Ia Națiunile Unite a transmis secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare prin care acuză Statele Unite de amestec in treburile interne panameze. Documentul poartă semnătura președintelui interimar Manuel Solis Palma și a tuturor membrilor guvernului panamez, evidențiind că S.U.A. au desfășurat in ultimii trei ani o campanie vizlnd destabilizarea vieții politice în Panama. Guvernul Republicii Panama cere ca scrisoarea să fie inclusă între documentele Consiliului de Securitate, pentru o posibilă dezbatere a sa.

Sesiunea Congresului Deputaților Poporului din U.R.S.S.

Mihail Gorbaciov a fost ales președinte 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S.MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 25 mal, în cadrul primei sesiuni a Congresului Deputaților Poporului din U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. a fost ales președinte al Sovietului Suprem al U.R.S.S. în favoarea candidaturii sale, singura înscrisă pe buletinul de vot, s-au pronunțat peste 95 la sută dintre deputății participant! la lucrări, informează agenția T.A.S.S.Funcția de președinte al Sovietului Suprem al U.R.S.S. — potrivit amendamentelor la Constituția țării — este nouă in structura puterii de stat — desemnînd cea mai înaltă oficialitate sovietică, care reprezintă U.R.S.S. atît pe plan intern, cit și în relațiile internaționale.Evoluții în problema Namibiei

• Peste 40 OOO de refaglațl namibieni din Angola și Zambia 
s-au înregistrat pentru a se întoarce in patrie • Secretarul 
general al O.N.U. respinge orice încercări ale R.S.A. de a 

recurge la măsuri cu caracter militarNAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).— Un purtător de cuvînt al Grupului de asistență al Națiunilor Unite pentru perioada de tranziție în Namibia (U.N.T.A.G.) a făcut cunoscut că 41 000 de refugiați namibieni in Angola și Zambia s-au înregistrat pentru a se reîntoarce în Namibia. Potrivit declarației sale, se așteaptă ca, după decretarea amnistiei generale, alți 58 000 de refugiați namibieni să revină în Namibia.O misiune de observatori al Organizației Unității Africane va efectua o vizită în regiunile din nordul Namibiei pentru a lua cunoștință de pregătirile făcute în vederea asigurării reîntoarcerii in teritoriu a refugiaților namibieni — a anunțat la Windhoek un reprezentant al secretarului general al O.N.U.LUANDA 26 (Agerpres). — Guvernul Angolei, S.W.A.P.O. și înaltul comisar O.N.U. pentru refugiați au încheiat operațiunile de înregistrare a refugiaților namibieni și au asigurat condițiile necesare pentru transportarea lor la Windhoek — a anunțat, la Luanda, Lukas Pohamba, secretar al S.W.A.P.O.Pină la începerea procesului de repatriere a refugiaților namibieni— a anunțat postul de radio angolez — autoritățile sud-africane de

Creșterea inflației în țările Pieței ComuneBRUXELLES 26 (Agerpres). — Indicele anual al inflației în Piața Comună, înregistrat în luna aprilie, a fost de 5,4 la sută. în luna martie 1988, nivelul acestuia se situa la 3,5! la sută, urcind pină la 5 lâ sută, un an mai tîrziu, și cu încă 0,4 procente după o altă lună, relevă datele furnizate de Comisia CEE în raportul intitulat „Tendințe conjunc- turale". Pentru anii 1989 și 1990 se prevede un indice al inflației de 5,5 la sută și, respectiv, 5 la sută în
AGENȚIILE DE PRESA
W - pe scurt

Vineri, cea de-a doua zl a lucrărilor Congresului Deputaților Poporului, a fost consacrată dezbaterilor legate de alegerea organului permanent al puterii de stat — Sovietul Suprem al U.R.S.S. — cu cela două camere ale sale : Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților, în flecare cameră urmează să fia aleși cîte 271 de deputațl.Vineri după-amiază au continuat dezbaterile asupra problemelor de procedură cu privire la alegerea deputaților, la legiferarea statutului de deputat al Congresului Deputaților Poporului și de deputat al Sovietului Suprem al U.R.S.S., precum și a împuternicirilor celor două organe ale puterii de stat din U.R.S.S.

ocupație sînt obligate să anuleze în Namibia toate legile rasiste, să amnistieze deținuți! politici și pe participanții la lupta de eliberare națională condamnați in contumacie.Repatrierea refugiaților namibieni va începe săptămîna viitoare, a declarat la Harare Iyambo Indongo, secretar al S.W.A.P.O.NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avertizat autoritățile de la Pretoria împotriva unor măsuri unilaterale contrare planului O.N.U. privind accesul Namibiei la independență — informează agenția T.A.S.S. Secretarul general a făcut o declarație în acest sens în urma scrisorii adresate O.N.U. de Roelof Botha, ministrul de externe sud-african, în care se arată că „Republica Africii de Sud, In virtutea calității ei de administrator general în Namibia, își rezervă dreptul de a întreprinde, in perioada de tranziție din acest teritoriu, orice măsuri pe care le consideră necesare pentru menținerea legalității și ordinii".Președintele in exercițiu al Con slliului de Securitate a anunțat că secretarul general al O.N.U. va cere R.S.A. (01 excludă orice intervenție armată In Namibia — relevă agenția A.D.N.
cazul Spaniei, Italiei, Marii Britanii și Danemarcei, cu valori ceva mai reduse în altele. Doar o strategie economică adecvată, aplicată de urgență și cu fermitate de guverne, va putea evita experiențele inflaționiste din anii 1973—1974 și 1979— 1980. în caz contrar, s-ar putea produce o încetinire a ritmurilor de creștere economică, în paralel cu majorarea considerabilă a indicelui prețurilor, se spune in raportul citat.

I

REDUCEREA BUGETELOR MILITARE 
- cerință esențială a trecerii la dezarmare

O dată cu Încheierea sesiunii de primăvară a Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, voluminosul dosar al dezarmării se transferă pentru aproape o lună de zile la New York, la Comisia pentru dezarmare a Organizației Națiunilor Unite — forul internațional cel mai cuprinzător, specializat în acest domeniu, la care participă toate statele membre ale O.N.U.Este bine știut că problemele opririi cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării formează de mulți ani obiect de dezbateri, în cadru bi și multilateral. Pină acum, numai la O.N.U. au fost organizate trei sesiuni speciale ale Adunării Generale consacrate acestui subiect de Importanță vitală pentru toate națiunile lumii, pentru înseși destinele civilizației umane. Ca să nu mal vorbim de faptul că la fiecare sesiune ordinară a Adunării Generale sînt adoptate circa 60—70 de rezoluții care tratează diversele aspecte ale dezarmării, indicind prio-r rități și modalități de acțiune pentru stoparea cursei înarmărilor, pentru trecerea efectivă la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară.Din păcate însă, drumul de la vorbe la fapte s-a dovedit și se dovedește încă a fi nepermis de lung în această privință. Primul organism de negocieri multilateral în domeniul dezarmării a fost creat în 1960. De-a lungul anilor el a suferit diferite modificări, ajungind să grupeze în prezent 40 de state și să-și bazeze activitatea pe principii democratice. Nu s-ar putea spune însă că aceste modificări de structură sau de procedură și-au găsit reflectare in obținerea unor rezultate pe măsura așteptărilor. în decursul celor aproape trei decenii care au trecut de la înființarea a- cestui organism, au fost negociate doar cîteva acorduri de Importanță secundară, urmărind controlul armamentelor, și nicidecum dezarmarea propriu-zisă. Din bogata agendă stabilită cu prilejul primei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U., din 1978, consacrată dezarmării, nu s-a putut finaliza pînă in prezent absolut nimic, singurul punct în care s-au Înregistrat progrese. 

inclusiv la ultima sesiune a Conferinței de la Geneva, fiind negocierea proiectului de convenție internațională referitoare la interzicerea și eliminarea definitivă a armamentelor chimice. Probleme importante, cum sînt ■ cele legate de frînarea cursei înarmărilor nucleare șl prevenirea războiului nuclear sau de acordarea de garanții de securitate statelor neposesoare de arme nucleare, nici n-au fost încă luate în discuție.La fel de ineficiente s-au dovedit a fi și negocierile de la Viena privind reducerea forțelor armate și armamentelor șl măsuri adiacente 
PE MARGINEA SESIUNII COMISIEI DE DEZARMARE A O.N.U.
în Europa centrală (M.B.F.R.), începute în 1973 și încheiate la începutul acestui an fără nici un fel de rezultate. Și la fel se prezintă lucrurile și în ce privește dezbaterile din Comisia de dezarmare a O.N.U., care nici ele nu s-au putut concretiza în acorduri de dezarmare sau cel puțin în acțiuni de natură a stimula procesul de oprire a cursei înarmărilor.Iar în tot acest timp, în care negocierile pentru dezarmare au bătut pasul pe loc, arsenalele statelor șl în special ale puterilor nucleare au crescut în permanență. Este adevărat că în ultimul timp s-au realizat anumiți pași pozitivi prin încheierea tratatului de eliminare a rachetelor cu rază medie de acțiune și începerea negocierilor de la Viena, în cadrul C.S.C.E., privind reducerea armamentelor convenționale în Europa. Nu se poate insă trece cu vederea că țările nucleare, și in primul rînd S.U.A. și U.R.S.S., dețin în continuare uriașe stocuri de arme nucleare de diferite tipuri, că experiențele nucleare șl cercetările pentru militarizarea Cosmosului continuă, că în cercurile N.A.T.O. se discută despre trecerea la modernizarea unei serii întregi de 

rachete cu rază scurtă de acțiune. Practic, peste 95 la sută din arsenalul nuclear rămîne intact, puțind să distrugă de cîteva ori intreaga omenire. Iar dacă s-ar înfăptui modernizarea așa-ziselor arme nucleare cu rază scurtă de acțiune (tactice), nu numai că ar fi anulate efectele reducerii armelor cu rază medie de acțiune, dar s-ar realiza o forță nucleară suplimentară mai mare decît cea care a fost înlăturată.Este și motivul pentru care România socialistă, președintele ei militează in permanentă pentru înfăptuirea dezarmării, problema funda

mentală a zilelor noastre, cerință vitală pentru viitorul și viața întregii omeniri. Așa cum evidenția tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la marea adunare populară din municipiul Drobe- ta-Turnu Severin, „nu există o altă cale pentru supraviețuirea omenirii decît lichidarea cu desăvîrșire a armelor nucleare, a armelor chimice, a altor arme de distrugere in masă și reducerea radicală a armelor convenționale". în acest spirit, apelurile adresate, în aceste zile, de un mare număr de organizații de masă și obștești din țara noastră, guvernelor și organizațiilor similare din țările N.A.T.O. dau glas preocupării opiniei publice din România de a se face totul pentru a se renunța Ia proiectele de modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, menite să stimuleze cursa înarmărilor.Pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Comisiei de dezarmare figurează un șir întreg de probleme cum ar fi : cursa înarmărilor nucleare și dezarmarea nucleară ; dezarmarea convențională și verificarea acordurilor de dezarmare ; reducerea bugetelor militare ; examinarea rolului O.N.U. în domeniul 

dezarmării ; proclamarea anilor ’90 drept al treilea „Deceniu al dezarmării" etc.Tocmai datorită existenței unei agende atît de complexe și încărcate, în rindul statelor participante există un larg consens ca atenția principală să fie concentrată asupra acelor aspecte în legătură cu care există posibilitatea concretă a unei finalizări. Fără îndoială, în rîndul acestora chestiunea reducerii cheltuielilor militare, adusă pe agenda de lucru a comisiei de către țara noastră încă din 1979, se înscrie la loc de frunte. Oferind un exemplu concret în această privință, România a fost, cum se știe, prima țară din cadrul celor două alianțe, N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, care, încă cu trei ani în urmă, a trecut la reducerea unilaterală a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. în prezent și alte țări socialiste au trecut la asemenea măsuri, ceea ce evidențiază o dată mai mult cît de justă și necesară a fost acțiunea întreprinsă de țara noastră.In concepția țării noastre, reducerea cheltuielilor militare reprezintă un pas esențial, o primă și hotărîtoare verigă în procesul de oprire a cursei înarmărilor, de înfăptuire a dezarmării. întreaga evoluție a cursei înarmărilor reliefează de altfel o realitate de necontestat: suportul tuturor eforturilor de înarmare și supraînarmare îl reprezintă, în prima sa expresie, alocația bănească. Nivelul bugetelor militare determină, nemijlocit, nivelul cursei înarmărilor. Dacă în 1970, de pildă, totalul cheltuielilor militare pe glob era de 270 de miliarde, în 1980 a ajuns la 590 miliarde, iar în 1984 la 875, pentru ca în prezent să depășească 1 000 de miliarde dolari. Cursa înarmărilor a adus șl aduce tot mai mult o insuportabilă povară financiară pe umerii tuturor popoarelor, în aceleași proporții cres- cînd primejdiile de război.Avtnd tocmai în vedere legătura directă dintre cheltuielile pentru Înarmare și proliferarea arsenalelor, orice pas spre dezarmare este de neconceput fără reducerea fondurilor militare. Reducerea acestor fonduri Înseamnă, automat, Închiderea, 

=fie șl parțială, a „robinetului" mijloacelor financiare alocate Înarmărilor, iar reducerea acestor mijloace duce, la rîndul el, în mod firesc, la reducerea Înarmărilor. Este de la sine înțeles că numai pe această cale se va putea rupe cercul vicios : cheltuieli militare — înarmări — cheltuieli militare și mai mari pentru noi arme, cu o și mai mare putere distructivă. Totul, în căutarea unui iluzoriu „echilibru In sus"; mereu mai sus, al armelor și armamentelor.înghețarea și reducerea bugetelor militare reprezintă, de aceea, punctul principal de pornire pentru trecerea la dezarmare, nici un fel de măsuri de diminuare a armamentelor sau efectivelor militare neputînd fi concepute fără o reducere a cheltuielilor pentru Înarmări. S-ar putea spune că reducerea cheltuielilor militare constituie, in fapt, însăși cheia ieșirii din labirintul declarațiilor de intenții, al condiționărilor de tot felul, al justificărilor pentru noi măsuri de înarmare, oferind o perspectivă clară procesului de dezarmare.în concepția țării noastre, reducerea cheltuielilor militare, constituind prin ea Însăși o măsură de Încredere, este de natură să contribuie la slăbirea Încordării Internaționale, la dezvoltarea colaborării și cooperării pe multiple planuri dintre toate statele. Experiența stă martoră faptului că perioadele cele mai rodnice pe planul colaborării internaționale se dovedesc cele în care bugetele militare au avut tendința de relativă staționare. Iar cele de neîncredere șl tensiune au coincis cu creșterea acestor bugete.Iată de ce România, care a militat șl militează cu atîta perseverență pentru reducerea cheltuielilor militare, s-a pronunțat șl a acționat în favoarea finalizării în cadrul Comisiei de dezarmare a O.N.U. a procesului de elaborare a principiilor care să conducă acțiunile viitoare ale statelor în acest domeniu. Este convingerea țării noastre că Încheierea elaborării acestor principii ar fi de natură să contribuie la crearea unul climat de Încredere favorabil realizării unor acorduri internaționale de înghețare și reducere a bugetelor militare, ca etapă premergătoare indispensabilă declanșării unui proces real și efectiv de dezarmare, corespunzător intereselor fundamentale de pace șl securitate ale tuturor popoarelor.
Radu BOGDAN
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CONVORBIRI LA BELGRAD. Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Ianez Drnovșek, l-a primit la Belgrad pe președintele Consiliului de Miniștri al Poloniei, Mieczyslaw Rakowski. Premierul polonez a avut, de asemenea, întrevederi cu omologul său iugoslav, Ante Markovici, cu acest prilej fiind examinate situația economică din cele două rile bilaterale. țări și raportu-în cadrul eon-Berlin dintreÎNTREVEDERE.vorbirilor de la ____ ___Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, și Hans-Jochen Vogel, președintele P.S.D. din R. F. Germania, au fost subliniate necesitatea și utilitatea continuării dialogului dintre factorii politici de răspundere din cele două state germane, in vederea sporirii încrederii și înțelegerii reciproce. S-a relevat, de asemenea, caracterul urgent al concretizării procesului de dezarmare în Europa și In lume.
PRIMUL-MINISTRU AL REPU

BLICII IRLANDA, Charles Hau- ghey, a cerut președintelui țării, Patrick Hillery, să aprobe dizolvarea actualului parlament și organizarea de alegeri generale anticipate la data de 15 iunie. Premierul Haughey a condus pină acum trei guverne, fără să fi deținut o majoritate parlamentară absolută.
ACORD PAKISTANEZO-IN-

DIAN. La Islamabad s-au încheiat convorbirile pakistanezo-indiene la nivel de secretar de stat pentru afacerile interne In probleme privind colaborarea In combaterea desfacerii de droguri șl a terorismului. în anunțul dat publicității cu acest prilej se arată că Pakistanul și India au convenit să declare un „război total" traficanților de narcotice și să adopte in comun măsuri concrete împotriva celor ce produc și comercializează stupefiantele, precum și a terorismului și traficului ilegal In zonele de graniță.
INSPECȚIE. Grupul de Inspectori militari sovietici și-a Încheiat activitatea la baza forțelor aeriene militare americane de la Wund- sdrecht — Olanda. Inspecția a fost realizată In conformitate cu tratatul sovieto-american privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie șl mal scurtă de acțiune.L

REUNIUNE. La Addis Abeba s-au deschis lucrările unei reuniuni, la nivel de experți, în domeniul dezvoltării energiei nucleare pe continentul african. Des- chizînd lucrările, secretarul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa a subliniat importanța pregătirii de specialiști și elaborării de tehnologie în domeniul energiei nucleare.
RAPORTUL FINAL adoptat de participanții la lucrările celei de-a XV-a sesiuni ministeriale a Consiliului Mondial al Alimentației de la Cairo subliniază necesitatea e- liminării de către țările industrializate a măsurilor protecționiste și importanța stabilității prețurilor la materiile prime plătite țărilor în curs de dezvoltare.
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DEMONSTRAȚII ANTIMILI- 
TARISTE. în urma demonstrațiilor pentru drepturi democratice și pentru retragerea forțelor militare americane din Coreea de Sud, organizate la Seul, poliția a arestat peste 300 de persoane. în cadrul mitingului studențesc care a avut loc In capitala sud-coreeană a fost adoptată o declarație în care participanții s-au pronunțat împotriva prezenței forțelor militare americane în Coreea de Sud.
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ECOLOGIE. Participanții la cea de-a 15-a sesiune a Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător (U.N.E.P.), care se desfășoară la Nairobi, au adoptat o rezoluție referitoare la protecția climei. De asemenea, a fost constituită o comisie lnterguverna- mentală care să evalueze impactul socio-economic și ecologic al modificărilor climaterice.
I

francez", despre care se că a decedat în anul 1984. de crime împotriva uma- Touvler a fost deferit tri-
A FOST DESCOPERIT, Intr-o mînăstire din sudul Franței, șeful poliției colaboraționiste din Lyon, Paul Touvler, supranumit și „Klaus Barbie credea Acuzat nității, bunalului din Paris. El fusese condamnat la moarte de Tribunalul din Lyon, In septembrie 1945, și de cel din Chambery (Savoia), in martie 1947.
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REZERVAȚIE ÎN AMAZONIA. Guvernul australian a anunțat că va contribui la înființarea unei rezervații ecologice în zona pădurilor tropicale din bazinul Amazonului. Proiectele susținute pe plan internațional prevăd crearea unei asemenea rezervații pe o suprafață 

de 180 000 kmp.
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