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

Modernizarea
pentru progresul economico-social al rării

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe general-colonel Ri Bong Won, locțiitor al șefului Direcției Generale Politice a Armatei Populare Coreene, care se află in vizită in țara noastră in fruntea unei delegații de activiști de partid din armata coreeană.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise, din partea tovarășului Kim Ir Sen. secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Populare a tovarășului membru Politic, un cald cu urăriTovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumit și a transmis tovarășului Kim Ir Sen un salut călduros și cele mai bune urări de succes în construcția socialismului, in infăptuirea aspirației supreme a poporului coreean privind reunificarea pașnică și

președintele Democrate i Kim al Prezidiului secretar al C.C. al salut prietenesc, i de sănătate și fericire.
Republicii Coreene, și Giăng II, BirouluiI P.M.C., împreunăa

.independentă a patriei. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis salutul său tovarășului Kim Giăng II.In cursul întrevederii au fost evidențiate laborare țările .șl dezvoltă cohvenite la cel mai inalt nivel. Au fost relevate, totodată, legăturile prietenești existente între armatele țărilor noastre, care se înscriu in ansamblul bunelor raporturi româno- coreene.Totodată, a fost exprimată dorința de a se acționa în continuare pentru dezvoltarea . pe multiple planuri a acestor relații, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei nerale a socialismului și păcii.A avut loc, de asemenea, schimb de păreri cu privire la tuația internațională, în cadrul ruia s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rind a celei -nucleare, pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a tutu-

relațiile de prietenie și co- statornicite între partidele, popoarele noastre, care se în spiritul înțelegerilor

gc-un si- că-

ror stărilor de încordare ș! conflict existente în diferite regiuni ale globului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat, și cu acest prilej, solidaritatea României cu lupta dreaptă a poporului coreean pentru reu- nificarea pașnică, democratică și independentă a țării, cu propunerile formulate în acest sens de Partidul Muncii din Coreea, de tovarășul Kim Ir Sen.In numele conducerii de partid și de stat a R.P.D. Coreene, oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidului și guvernului român, întregului nostru popor calde mulțumiri pentru sprijinul acordat luptei poporului coreean în vederea realizării acestei aspirații fundamentale.La primire a luat parte general- locotenent Ilie Ceaușescu. adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei.A fost prezent Zu Iăn Cian, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene la București:
între problemele de cea mai mare însemnătate pentru acest an și pentru întregul cincinal pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a analizat în cuvintarea la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. in prim-plan se situează modernizarea producției , și perfecționarea organizării muncii.Astfel, a fost subliniat faptul că in această etapă de dezvoltare econo- mico-socialâ a țării este necesară introducerea unui spirit nou, științific, revoluționar, în întreaga activitate de organizare și modernizare. „Avem cadre suficiente de cercetători, inclusiv in Întreprinderi, grupe puternice de cercetare, care trebuie să sprijine programele de modernizare. Trebuie să ne așezăm foarte serios să revedem toate aceste probleme și să întocmim programe de organizare și modernizare pe o bază reală, care să ducă, realmente, la o perfecționare și imbunătățfre a activității noastre, la creșterea producției, a calității și nivelului tehnic — și insist asupra acestei probleme — la creșterea eficienței economice in ansam- • blu( în toate domeniile de activitate" -r- sublinia secretarul general al partidului.Ne aflăm în al patrulea an de cînd, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a trecut la înfăptuirea programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției, proces de largă anvergură, menit să genereze mutații radicale, profunde, de ordin organizatoric, tehnic și tehnologic in toate unitățile productive.în tot acest interval de timp organele de conducere colectivă din întreprinderi, centrale și ministere au analizat, cel puțin o dată pe trimestru, stadiul aplicării măsurilor de modernizare și organizare a producției, inmănunchind in această acțiune de interes național toate forțele creative disponibile.Exigențele care se pun în fața colectivelor - de oameni ai muncii-au fost limpede statuate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 318 din anul 1986 privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție care sintetizează ideile directoare ale acestui concept. Astfel,

modernizarea producției, înfăptuită chiar in această etapă de dezvoltare intensivă a economiei, trebuie să asigure creșterea eficienței pe toate planurile muncii productive : un spor substanțial de produse, în special pentru export ; o valorificare mai bună a materiilor prime, materialelor și a forței de muncă ; produse de un cit mai inalt nivel tehnic și calitativ ; o productivitate mare și un cost de producție cit mai scăzut. Modernizarea înseamnă, în același timp, promovarea neabătută in întreaga economie a experienței înaintate, receptivitate maximă față de nou și mai cu seamă . promptitudine în aplicarea in practica productivă a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științi- fice contemporane. Iar la tot acest amplu proces ce presupune însumarea efortului organizatoric; tehnologic, științific și profesional, al tuturor oamenilor muncii, trebuie să se adauge, ca element fundamental, însăși modernizarea modului de a gindi producția in datele timpului și ale societății in care trăim. Prin urmare, modernizarea, așa cum a fost concepută de conducerea partidului, are darul să răspundă pozitiv la toate marile probleme ale producției materiale, asigurînd o cît mai înaltă eficiență economică. Iată, prin urmare, suficiente argumente care întăresc afirmația secretarului general al partidului că pentru economia românească nu există, in prezent, problemă mai importantă decit modernizarea, aceasta constituind problema esențială a înfăptuirii cu succes a socialismului și comunismului in România.începînd cu al doilea trimestru al acestui an am intrat practic intr-o nouă etapă, calitativ superioară, a acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare a producției. La indicația conducerii partidului au fost întocmite noi programe de modernizare pentru toate ramurile și sectoarele economiei, au fost stabilite cele mai adecvate măsuri pentru un domeniu sau altul, pentru un colectiv sau altul. Câea ce se cuvine a fi subliniat este stringența pe care o implică asigurarea condițiilor ca toate măsurile stabilite să fie aplicate.

Este cu atît mai necesară să fie bine înțeleasă, pretutindeni, această cerință cu cit, iată, sarcinile sporite din acest an hotăritor al cincinalului solicită din partea tuturor eforturi mai ample și, de bună seamă, mai eficiente.Abordarea pe un plan superior in această perioadă a programelor de organizare și modernizare presupune Cu deosebire elaborarea și aplicarea acelor măsuri care să vizeze noi laturi ale procesului de producție, să confere o nouă substanță întregii activități productive și o capacitate crescindă de a valorifica superior factorii de producție.Modernizarea nu se reduce doar la simpla achiziționare de mașini și echipamente, care apoi să fie folosite la fel de necorespunzător ca și utilajele pe care le-au înlocuit. Așa cum nu înseamnă includerea in programe a unor investiții costisitoare și nefundamentate științific, care vizează dezvoltarea de noi capacități de producție ce nu se justifică atît timp cit cele existente nu produc la parametrii maximi. Iată de ce, pe

bună dreptate, secretarul general al partidului critica asemenea moduri de a înțelege modernizarea. „Mulți înțeleg că aceasta înseamnă a veni cu investiții noi, pe care le programează pentru cîțiva ani, cu speranța că vor putea sta liniștiți și vor avea justificarea că trebuie să termine intîi investițiile și pe urmă vor vedea ce realizează", afirma tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Pe de altă parte, din experiența de pină acum, nu o dată s-a constatat că unele din programele- întocmite cuprind o serie de măsuri lipsite de importanță tehnică și economică, prin aplicarea cărora se obțin efecte minime sub aspectul creșterii eficienței economice și al calității produselor. Așa se face că destule produse „modernizate" nu prezintă ca elemente de noutate decit banale adaptări simple modificări constructive unor produse existente, fără să fost perfecționat principiul lor
(Continuare în pag. a III-a)

BUCUREȘTI : Realizări alesă a-Ferm hotărîți obțină in cinstea rhverșării a 45 de ani • de la actul istoric de la 23 August 1944 și a celui de-al XIV-lea Congres al partidului rezultate remarcabile in producție, oamenii muncii din industria și de pe șantierele Capitalei raportează îndeplinirea și depășirea planului, în perioada care a trecut din acest an. în condițiile in care ritmul de creștere eco- . nomic a fost cu 3<3 la sută mai mare decît in perioada corespunzătoare a anului trecut. Alături de oamenii muncii din in-

treprinderi, rezultate deosebite au obținut constructorii de pe marile șantiere de investiții care au nul în 100,8 la iar la montaj fost depășite cu 575 milioane iei. Demn de subliniat că, de Ia nului, au funcțiune capacități tie.Toate aceste rezultate au fost obținute ca urmare a generalizării unor tehnologii noi de construcții de înaltă productivitate,

ale Capitalei, realizat pla- proporție de sută la total, construcții- sarcinile aueste faptul începutul a- fost30de puse în de noi produe-

A da zilnic proba de om
al timpului

Laminorul de profile mijlocii de la întreprinderea Metalurgica din Focșani

constructorilorfolosirii unor materiale de construcții tipizate, intensificării inițiativelor muncitorești. Se- cuvine subliniat că succesele obținute de constructorii bucureșteni sint. confirmate de faptele de muncă din aceste prime zile ale lunii iunie, cînd tierele principalelor obiective de investiții și urbanistice din Capitală au fost realizate ritmuri înalte de lucru^m, condițiile e- ebnomisirii unor însemnate cantități de materiale de construcții. (Gheorghe Io- niță).

pe șan-

Controlul de partid
operativ,Transpunerea pe terenul faptelor a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, care marchează intrarea României intr-o etapă superioară de dezvoltare, concretizată prin accentuarea creșterii economice intensive, prin realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor, impune, tlvă, afirmarea 'rolului politic dului in toate tații Sale efe a

ca o necesitate obiec- și mai puternică a conducător al parti- domenijle. a cfipaci- conduce, mobiliza ȘT‘ uni eforturile și energiile comuniștilor. ale tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a țării. Una dintre principalele pîrghii ale muncii politico-

preventiv, eficient |organizatorice de exercitare a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid o reprezintă, așa cum se prevede cu claritate și in Statutul partidului, dreptul de control in toate sferele de activitate economico-socială, la toate nivelurile organizatorice.în consens cu complexitatea sarcinilor economico-sociale ale perioadei pe care o străbatem, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat cu pregnanță, in magistrala Expunere prezentată' mtirelut fbrum democratic din noiembrie anul trecut, necesitatea îmbunătățirii activității de control : „In condițiile societății noastre socialiste, întărirea controlului, de jos pină sus, constituie un factor de importanță deosebită in

Obiectivul proiecteze — o hidrocentrală, lucrase la așa ceva, mai prilejul să proiecteze trale de tipul celei solicitate. Deci probleme cu totul deosebite nu prea ar fi avut de ce să apară. Hidrocentrale asemănătoare, de aceeași mărime și putere — vreo pa- tru-cinci — funcționau de cîțiva ani in diferite zone ale țării. Cu alte cuvinte...— îți va fi ușor — i s-a spus. Nu ai altceva de făcut decît să iei proiectul vechi și să-l asezonezi 1S-a întrebat ce înseamnă „a asezona". A căutat în dicționare. Și dicționarele arătau că verbul acesta se referă la punerea ingredientelor in mincare și, prin urmare, nu are nici o legătură cu hidrocentralele. Un coleg mai antrenat în deslușirea nuanțelor pe care u- nele cuvinte, prin accident de... incultură, le pot căpăta peste noapte, a înțeles că poate lua vechiul proiect folosit cu ani in urmă și, făcindu-i o „toaletă" sumară (adică schimbări care nu schimbă nimic, plus propria semnătură împreună cu data noii metamorfoze), il poate prezenta la aprobare. La așa ceva nu se gîndise. Prea era expeditivă operația, prea neobișnuită pentru un om ca el, nu o putea acceptă.întimplarea este reală. A trăit-o un inginer care insă prin structura sa psihică, prin alcătuirea sa ca om și ca profesionist avînd simțul demnității și al personalității normal dezvoltat a procedat cu totul altfel. Adică așa cum s-ar fi așteptat oricine din partea unui in de grijă

pe care trebuia să-1 Mai avusese hidrocen- ani în urmă, la alcătuirea vechiului proiect. Și, cînd a fost gata, l-a prezentat celor în drept. Era ceva, interveniseră noutăți, soluții, mult mai eficiente.— Bravo 1 — i-au spus unii tre responsabili — ai avut bun. Trebuia fructificată riența din exploatare...— Al creat niște probleme să fie nevoie — i-au spus alții cu funcții deloc mai mici decit ceijcare îl felicitaseră. Ai introdus și niște noutăți, acestea nu au fost încă verificate în practică, cine își răspunderea că vor funcționa proșabil ? Dacă al fi folosit chiul proiect, fără să-i fi adus i dificări, ar fi mers totul ca

alt- noidin- gind expe-fără
i ia i reveni o- peroate...— Dar era un proiect depășit în unele privințe.— Depășit ? De ce era depășit ?

tehnice de către mine și alți cîțiva ingineri aflați pentru a face să cadă nefondate. După pă-

troduse, unu dintre cei chemați să avizeze au fost nevoiți să pună mina pe carte, să afle, să mai învețe ceva, să se pună la curent cu o informație inedită pentru ei. Cu toate că, in realitate, eforturile de acest gen constituie obligație profesională pentru toți, indiferent de ierarhie. Intr-un cuvint, au fost siliți unii să gindească, s-o rupă cu inerțiile, să-și ia răspunderea, să revină, ca profesioniști, la zi, cum se spune. „Neplăcut lucru să miroși a naftalină înainte, de timp — medita interlocutorul nostru. în conclavul organizat cu prilejul obținerii aprobării a trebuit să fie desfășurat un variat evantai de argumente de către de față obiecțiile rerea

A

proiectant. în primul și primul rind, a stat îndelung vorbă cu cel care aveau in o..j_ exploatarea hidrocentralelor asemănătoare cu aceea comandată lui, culegind îndeosebi observațiile lor privind neajunsurile manifestate pînă atunci, rezultate din proiectarea anterioară și chiar din funcționarea echipamentelor. îl interesau în special neajunsurile, pentru ca să le evite in noua ediție a hidrocentralei. Și au fost cîteva, și nu chiar de mică importanță. Sigur, i-a trebuit timp pentru a pune in practică această inițiativă personală despre care nu a informat pe nimeni in afara conștiinței lui profesionale. între timp i s-a reproșat că întirzie proiectul, că de mult ar fî trebuit trecut... hopul aprobării care, de fapt, nici nu era un hop, era o formalitate, țlnind seama că alții, la prima ediție a proiectului, iși luaseră răspunderea aplicării lui și așa mai departe. Omul nostru a rezistat insă la toate presiunile. Cu îndărătnicie și-a văzut de proiect, l-a conceput în noi termeni, pornind de la siderente In care exigența și 
fiența se ridicau la alte cote acelea care vegheaseră, cu

con- efi- decît niște

— De timp, de mijloacele noi pe care le avem la dispoziție, de soluțiile noi care pot fi folosite, scur- tind durata construcției, reducind consumul de materiale, de crescută noastră capacitate de a proiecta ceva mai bun, mai ieftin, mai eficient.— Tinere, te grăbești, ignori o experiență, o sfidezi.— Trebuie să fim in pas timpul, nu putem trăi cu trupul ... ziua de azi, cu sufletul și cunoștințele in ziua de ieri. Se cuvine să fim contemporani cu noi înșine...— Vorbe, vorbe ! Ai să vezi cum are să ți se foarfece proiectul. Dacă l-ai fi folosit integral pe cel vechi nu te-ar fi durut capul. Din cate, nu te va dumneata, ci trebuit toată munca, și...Ne povestea plări că. intr-adevăr, a avut bătaie de cap pînă a obținut barea pe noul proiect. Dar nu-și închipuise că va trece ușor. Nu acest fapt insă i-a atenția in mod deosebit — era conștient că va trebui să demonstreze cit mai convingător — cu cifre, in primul rind — utilitatea modificărilor, unele dintre ele de esență, a- duse vechiului proiect. Nu-și închipuise însă că, străduindu-se să facă un proiect mai bun. va tulbura în asemenea măsură confortul unor oameni prea mulțumiți cu ceea ce făcuseră pină atunci în domeniul respectiv, stăpiniți de sentimentul suficienței profesionale, că va stîrni chiar adversități numai si numai pentru că, de pildă, în verificarea noutăților tehnice in-

cu 
în

Pădurea numai pe și pe noi. Ce ți-a tevatura asta, șieroul acestei întîm- ceva apro- nlci totul atras

mea, oameni învechiți, ca aceia întîlniți în cazul acesta, trăiesc o gravă neînțelegere a răspunderilor care li s-au încredințat la un moment dat, sa- crificînd comodității lor interesele generale. Nu. pot fi smulși dintr-o astfel de situație decit dacă sint puși față în față cu condiția profesională și umană a timpului prezent".Fără îndoială, asa stau lucrurile. Meditația in acest sens poate fi a- dîncită. complexul de probleme tehnice din care se constituie o astfel de intimplare are un suport etic, moral la tel de complex, de- terminînd luări de poziție, dezvăluind caractere minate de un individualism cu totul păgubitor. Puse în situații ca aceea prezentată în rîndurile de față, caracterele de a- ceastă factură suferă procesul purificator al reconditionării structurale.Dar să revenim oe teritoriul faptelor relatind un alt caz purtător de semnificații cu caracter etic. La o unitate a unui marc combinat chimic, materia primă nentru fabricarea unei substanțe absolut necesare în procesul turnării otelului sint banalii ciucâlăi de porumb. Spre instalațiile combinatului sint transportate, in vagoane de cale ferată, mii si mii de tone de ciucalăi. Descărcarea era anevoioasă. La descărcare lucrau 40 de muncitori necalificati. Si nu prea reușeau să dovedească treaba. Lunar. trebuiau plătite locații sub- . stantiale. Ideea automatizării descărcării s-a imnus deci cu acuitate. S-au făcut proiecte si s-au construit niște mașini celor folosite pentru cartofilor. Numai că sînt cartofi, au altegreutăți. Mașinile concepute nu au dat rezultate pozitive. Drept care.
asemănătoare descărcarea ciucalăii nu forme, alte

(Continuare în pag. a V-a)

Aproape că ne-a intrat în obișnuință să asemănăm zimbetul și lumina din ochii copiilor cu mugurii' și florile, cu cel mai frumos dintre anotimpurile a- nului : ceasta va nu plastic convingător și mai bil copilăria, farmecul decît un ram aflat in anotimpul său de candoare, al trezirii la viață și bucurie. O lumină de neasemuit plutește printre noi și ne umple sufletele acolo unde se face simțită, intr-un fel sau altul, prezenta copiilor— adevărate flori ale vieții in marea grădină a patriei in care s-au născut și se nasc spre a duce mai departe nu numai vigoarea, ci și împlinirea unui. . destin destinul socialistși comunist al țării.Toate aceste adevăruri 1— atit de evidente pentru • oricine — și încă multe • altele legate de condiția copiilor și a copilăriei in ’ România mi-au stăruit minte mele săptămini cînd, însoțind o echipă de filmare a Radioteleviziunii in vederea realizării unui reportaj consacrat zilei de 1 Iunie, am avut plăcutul prilej de a vizita mai multe școli și grădinițe din Capitală și Casa centrală a pionierilor și șoimilor patriei — acest „palat" pe care conducerea partidului^și statului nostru, tovarășul

primăvara. Și a- fiindcă nimic altce- poate exprima mai și totodată mai sensi- tinerețea, primelor vîrste

anilor venit mai îndeosebi înȘi multnoștri rni-au în ulti-

Casa Pionierilor și Șoimilor Patriei din CapitalaNicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu l-au oferit în dar celor mai tineri locuitori ai Bucureș- tiului.Desigur, o călătorie, pre- "cum aceasta pe care am a- mintit-o, presupune pentru un scriitor sau reporter, și o experiență deosebit de interesantă și edificatoare pentru a-și forma o imagine panoramică a-

pre ce adevăr este vorba ? Răspunsul e simplu : intr-un anume fel, tot ce se construiește în țară se realizează îndeosebi pentru copii, in vederea pregătirii lor pentru mun- preocupă- statu- acest do-și viață,că .rile partidului și lui meniu concretizindu-se în- tr-un vast și generos sistem educațional și forma-nostru in

LUMINA DIN
OCHII COPIILOR
supra mutațiilor care s-au produs, îndeosebi în anii Epocii de aur, in asistența socială, a mamei și copilului, in educarea și formarea tinerei generații, care va asigura viitorii specialiști în toate domeniile economiei naționale, ca demni și de nădejde constructori ai societății de miine.,■ Trebuie să mărturisesc din capul locului că incursiunea în universul copiilor mi-a oferit revelația unui adevăr pe care îl cunoșteam, dacă se poate spune așa, teoretic, știind mai puțin și cu totul sumar în ce constă concret validarea lui practică. Des-

tiv, care să ofere largi posibilități de creștere viguroasă și armonioasă a ti" nerei generații, de instruire temeinică și de educare comunistă, patriotică și revoluționară. de afirmare multilaterală în viața socială. Grija aceasta pentru cei mici și pentru asigurarea unei copilării fericite se manifestă, se poate spune, fără a exagera cu nimic, încă de la naștere, în 1988, de pildă, peste 99 la sută dintre noii-născuti au venit pe lume în unități sanitare moderne, utilate. Generoasa a societății noastre tru creștereailor se mai concretizea-
bine grijă pen- copi-

Foto : Sandu Cristianză, pe de altă parte, în asistența medicală gratuită de care beneficiază, a- lături de copii, milioane de mame, alocațiile de stat pentru copii și ajutoarele pentru mame, alocații șl ajutoare majorate substanțial in ultimii ani. „Avem răspunderea și îndatorirea — arăta secretarul general al partidului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU —, așa cum au făcut-o de-a lungul secolelor străbunii noștri, să păstrăm și să dezvoltăm ființa poporului român. Tot ceea ce realizăm nu va avea nici un sens dacă nu s-ar asigura vigoarea și tinerețea națiunii. Copiii sînt primăvara poporului nostru. Ei reprezintă comunismul".încercînd, așadar, să-mi formez o imagine cît mai exactă a profundelor sensuri cuprinse în această frumoasă și generoasă a- preciere a rolului și locului ocupat astăzi în societatea noastră de 'către cea mai tînără generație, generație care va trăi și va munci în comunism, am vizitat cîteva grădinițe (pe aceea a întreprinderii „Tricodava", pe cea din bulevardul N. Tltulescu și o alta din cartierul Bănea- sa), cîteva școli generale (Școlile nr. 150 și 179, apoi Liceul de artă „G. E- nescu"), pentru a poposi, într-o frumoasă dimineață de mai — și care s-a dovedit, în cele din urmă, insuficientă pentru a cunoaște totul — la
(Continuare in pag, a IV-a)^

buna desfășurare a întregii activități, in democratizarea și participarea activă la conducerea tuturor sectoarelor, în înfăptuirea neabătută a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, a întregii națiuni, a poporului nostru". Din perspectiva a- cest.ui imperativ, organele și organizațiile de partid au datoria ca, o dată cu conceperea întregii munci organizatorice pentru îndeplinirea ho- tărîrilor de partid și a legilor țării, a propriilor hotăriri, programe și planuri de măsuri să inițieze acțiuni eficiente privind modul de Înfăptuire a acestora.De la bun început trebuie avut în vedere ca prioritățile activității po- litico-organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid să constituie, firesc și obligatoriu, și prioritățile exercitării controlului de partid. Cuvîntărilc tovarășului Nicolae “ C.C. al ședința cutiv al lonează tuale ale dezvoltării economico- sociale, reprezentînd un program concret de lucru pentru organele și organizațiile de partid din toate județele, din toate unitățile economice. Astfel, pe primul plan al preocupărilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor- muncii trebuie să se situeze realizarea planului la export., aceasta constituind o cerință esențială pentru desfășurarea corespunzătoare a activității economice, pentru progresul patriei. De aceea, pretutindeni, în fiecare unitate economică, organizațiile de partid au datoria de a exercita, zi de zi. un riguros control asupra realizării integrale, la timp și in condiții de înaltă calitate, a producției destinate exportului, făcînd din îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la export, din j creșterea competitivității produse- - lor românești pe piața externă o ț probă de maturitate profesională, patriotică și politică pentru flecare ■ om al muncii. De asemenea. în momentul de fată, activitatea organelor și organizațiilor de partid, implicit , exercitarea dreptului de control ■ trebuie să fie concentrată asupra realizării planului la producția fizică, a intrării în funcțiune la termenele prevăzute a tuturor obiectivelor din planul de investiții, precum și asupra indeplinirii indicatorilor de eficiență, îndeosebi a modului în care se desfășoară acțiunea de rentabilizare a tuturor produselor. Totodată, înfăptuirea programe- . lor privind organizarea și modernizarea proceselor de producție care sint menite să asigure creșterea mai puternică a productivității muncii, reducerea mai substanțială a consumurilor materiale și energetice, rl-

Ceaușescu rostite la Plenara P.C.R. din aprilie a.c., la Comitetului Politic Exe-C.C. al P.C.R. din 2 iunie ja- cu limpezime obiectivele ac- ale dezvoltării <un

(Continuare în pag. a V-a)

BACĂU : Exportul 
îndeplinit exemplarRealizarea exemplară a sarcinilor de export constituie una din preocupările de prim ordin ale tuturor colectivelor de muncă din economia județului Bacău. La Combinatul Petrochimic Borzești, întreprinderea Metalurgică și întreprinderea de Confecții Bacău, la întreprinderea de Postav Buhuși și altele muncitorii și specialiștii au pus în centrul întregii lor activități realizarea de produse competitive, cu un înalt grad de prelucrare și valorificare a materiilor prime și materialelor, precum și onorarea ritmică, uneori chiar in avans, a contractelor încheiate cu partenerii externi. în perioada care a trecut de la începutul anului, colectivele de muncă din 15 întreprinderi industriale și unități economice au livrat la export, în plus față de plan, mărfuri în valoare de aproape 73 milioane lei. (Gheorghe Baltă).
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Temeinicia hotărîrilor se confirmă
prin consecvența înfăptuirii lor

Tn cuvîntările secretarului general »1 partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. la plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. și la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 2 iunie sînt cuprinse orientări și cerințe de maximă importanță pentru ridicarea vieții de partid la un nivel superior, pentru asigurarea unei exercitări mai bune a toiului politic conducător de către organele și organizațiile de partid. Sint conturate cu clarviziune răspunderile complexe ce revin acestora in mobilizarea comuniștilor, a colectivelor de muncă în îndeplinirea sarcinilor economice. O recentă investigație a modului in care Comitetul Municipal de Partid Ploiești se implică în soluționarea problemelor economice a relevat justețea deplină a aprecierilor, de o mare valoare teoretică și practică, cuprinse în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu necesitatea îmbunătățirii stilului și metodelor de conducere ale organelor și organizațiilor de partid. Iată cîteva argumente. organizațiilor de partid. Iată

CRESC VIITOARELE PĂDURI

PE TERENURILE ERODATE

Pe primul plan al preocu*  
pârilor — realizarea investi
țiilor și modernizarea proce
selor de producție, Producția fizică, volumul mărfurilor exportate, gradul de folosire a mașinilor și utilajelor sint evident sarcini concrete și pentru colectivele de oameni ai muncii din municipiul Ploiești. Ele se exprimă cu exactitate in bucăți, in lei, in procente. Și tot atit de evident este și faptul că pentru îndeplinirea acestor sarcini este necesar să se acționeze în modul cel mai concret, în deplină cunoștință de cauză. Tocmai de aceea și activitatea politico-organizatorică consacrată priorităților economice pentru a avea eficiența scontată trebuie să aibă un caracter practic, dinamic și flexibil, să se desfășoare acolo unde se hotărăște soarta producției. Sînt exigențe de care Comitetul Municipal de Partid Ploiești se străduiește să țină seama intr-o măsură tot mai mare. „Legătura cu terenul, contactul permanent cu viața, cu realitățile producției — spunea tovarășul Ion Bunghez, secretar al comitetului municipal de partid — reprezintă o condiție esențială in activitatea noastră. De altfel, această cerință a devenit atit de firească incit nici nu mai poate fi pusă in discuție. Important este însă ca prezența membrilor biroului comitetului municipal de partid, a activiștilor, a comuniștilor din activul de partid și din diferite organisme să se desfășoare organizat, pe baza unei repartizări judicioase a forțelor. tinindu-se seama pe de o parte de prioritățile economice ale momentului. iar pe de altă parte de necesitatea de a acoperi toate domeniile de activitate. Pornind de 18 faptul că industria municipiului nostru va trebui in acest an să-și sporească volumul producției industriale cu 7.8 la sută față de anul trecut, comitetul municipal și-a canalizat eforturile în două direcții principale : realizarea investițiilor și îndeplinirea programelor de modernizare a producției".Principalele obiective de investiții prevăzute a fi date în funcțiune in perioada imediat următoare se află la combinatele petrochimice

și Teleajen. La Brazi, în pre- unui secretar al comitetului municipal de partid, au loc analize săptăminale în care constructorii șiBrazi zșnța

din activul comitetului municipal de partid. Sint specialiști și conducători din celelalte întreprinderi plo- ieștene care au primit ca sarcină de partid să sprijine sub toate aspectele, de la asistență tehnică pină la detașarea de torță de muncă calificată, eforturile constructorilor de la Teleajen.Și in privința realizării programelor de modernizare, comitetul municipal de partid vădește o consecvență sporită. La prima plenară din acest an, analizindu-se critic modul în care se acționează pentru modernizarea proceselor de producție, in hotărirea adoptată s-a accentuat caracterul de permanență al acestei preocupări. Drept urmare, după cite- va luni, un colectiv al consiliului

ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

beneficiarii examinează stadiul lucrărilor, greutățile ivite și, prin măsuri luate de comun acord, își fixează planul de acțiune pentru săptămina următoare. Atlîndu-se în contact permanent cu realitățile, comitetul municipal de partid a fost în măsură să intervină la timp pentru a preintimpina încetinirea ritmului lucrărilor, Astfel, s-a decis ca la lucrări să participe și personalul muncitor care va desenă funcționarea instalațiilor, cu un dublu scop : de a ajuta constructorii și de a Cunoaște în amănunțime utilajele, modul lor de funcționare. Ca urmare, după cinci luni funcțiune noile pentru această tul anului.Pe platforma chimic Teleajen, unde se realizează unui dintre cele mai importante o- biective ale economiei naționale din etapa actuală, un secretăr al comitetului municipal de partid se află zilnic in mijlocul constructorilor, participă frecvent la ședințele de a- naliză a stadiului lucrărilor, întrebat pe tovarășul Florea tanu, secretar al comitetului cipal de partid, cate a fost tizat de biroul organului municipal de partid pe platforma de la Teleajen. dacă nu cumva activitatea sa se substituie celei a factorilor de decizie de pe șantier. „Nicidecum, ne-a răspuns. A te implica nu înseamnă a te substitui. Tn afară de faptul că iau parte la adunări generale de partid, că tin o strînsă legătură cu comitetul de partid din combinat spre a concentra eforturile spre urgențele momentului, coordonez și munca colectivului constituit din comuniști care fac parte

au fost puse în obiective planificate perioadă la începu-Combinatului Petro-
L-am Căpi- muni- repar-

municipal de control muncitoresc a examinat situația aplicării măsurilor prevăzute în programele de perfecționare a organizării muncii și modernizare a producției. Studiul a fost supus unei dezbateri • în biroul comitetului municipal de partid, iar. potrivit concluziilor desprinse, secretarii organizațiilor de partid și directorii din întreprinderile restante la acest capitol vor prezenta, la termenele stabilite, în fața secretariatului comitetului municipal de partid, rapoarte referitoare la stadiul îndeplinirii programelor de modernizare. Pină acum asemenea rapoarte au fost prezentate de secretarii comitetelor de partid și directorii de la Combinatul Petrochimic Brazi, întreprinderile „Progresul" și „Feroemail".
Sînt necesare preocupări 

sporite pentru îmbunătățirea 
formelor și metodelor de 
muncă Ne-am oprit in acest articol asupra unora din pirghiile prin care comitetul municipal de partid acționează pentru conducerea cientă a activității economico, reste, măsurile luate sînt mai numeroase. De pildă, tă adăugată și o eficientă modalitate folosită de comitetul nicipal de partid pentru a cuprinde toate domeniile activității economico-sociale . municipiul a fost împărțit în zece sectoare, fiecare sector cuprinzind pină la opt comitete de partid. 10 organizații de bază subordonate direct comitetului municipal de partid și 10 organizații de bază din cartiere. Săptămi-

efi-Fi- rhult meri-mu

0 autocritică din care au cîștigat și oamenii,

nai au loc întîlniri operative eu secretarii acestor organizații pentru scurte instruiri și transmiterea de sarcini. Am adus in prim-plan a- ceste exemple pentru a sublinia faptul că organele și organizațiile de partid dispun de forme și metode ale muncii politico-organizatorice diverse, validate de practică, prin . care acționează pentru soluționarea problemelor aflate în atenția lor. Dar ele nu sint valorificate întotdeauna cu consecvența, operativitatea și eficiența necesare. In unele organizații de partid (..Sticla Prahovei", cooperativa „Electrometalica", Antrepriza de Construcții Ploiești, întreprinderea Electrocentrale Ploiești, Institutul de Cercetări, Inginerie Tehnologică și Proiectare Rafinării) se manifestă în această privință o seamă de neajunsuri mai ales în ceea ce privește stabilirea obiettivelor prioritare și a forțelor care să se ocupe de soluționarea lor și exercitarea unui control permanent și exigent asupra modului în care cei investiți cu funcții de răspundere iși îndeplinesc atribuțiile care le revin.Inițial, ne-am propus, printre altele, să ne informăm și de teiul in care sînt folosite colectivele de îndrumare, sprijin și control — care in multe organizații de municipale și orășenești și-a dit eficienta — dar n-am afla mai mult despre ele că sînt în număr dă nouă, asemenea, din aproape 300 de comuniști care fac parte din activul comitetului de partid, numai o parte sint antrenați curent in acțiuni întreprinse de comitetul municipal de partid, ceilalți răminînd, ca să spunem așa. in „rezervă". O altă dovadă de formalism ne-a oferit-o lipsa de perseverență în a la capăt și cu eficiență o de altfel lăudabilă, luată tetul municipal de partid, de urmărire cu ajutorul rului a stadiului îndeplinirii hotărî*  rilof proprii și ale organelor superioare. Evidența îndeplinirii prevederilor hotăririîor se oprește insă la sfîrșitul lunii decembrie, anul trecut. De abia de acum urmează să fie derulate datele pentru hotărârile diiț acest ah. S-ar putea pune, pe bună dreptate, întrebarea în ce constă a- vantajul acestei metode, deoarece este evident că numai despre operativitate nu poate fi vorba.Toate acestea impun concluzia că in stilul și metodele de muncă ale comitetului municipal, ale organelor și organizațiilor de partid in conducerea activității economice se cer aduse, în continuare, perfecționări de substanță incit ele să-și exercite cu mai multă eficientă rolul de forță politică conducătoare, in toate domeniile și in toate împrejurările. Ideile și tezele cuprinse ih magistrala Expunere prezentata de tovarășul Nicolae CeaUșestu la marele forum democratic din noiembrie anul trecut, în cuvîntările secretarului general al partidului la Plenara C.C. al P.C.R. din luna aprilie a.c., la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 2 iunie, impun măsuri și măi hotărîte pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, înlăturarea cu fermitate a neajunsurilor care mai persistă in activitatea organelor și organizațiilor de partid din municipiul Ploiești, inclusiv in cea a comitetului municipal de partid.

formă partid dove- putut decit De

duce pină inițiativă, de comiți anume calculato-

Tn județul Buzău, unde pădurile ocupă 162 000 hectare, conservarea și dezvoltarea acestei mari bogății se află în centrul atenției silvicultorilor, a consiliilor populare și unităților agricole din zona colinară și de '.■punte a județului. „In viitor, cine va avea pădure, va avea aur, Sînt cuvintele clarvăzătoare ale secretarului general ne spune Sumedrea, spectoratului zău. Pornind reargumentat faptelor, noi, desfășurăm
al partidului — inginerul Sergius Dan inspector-șef al ln- Silvic Județean Bude la acest adevăr, an de an prin puterea silvicultorii buzoieni.o susținută activitate pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, pentru creșterea potențialului productiv al pădurilor și exploatarea lor rațională. pentru menținerea echilibrului ecologic. De pe acum, multe din măsurile cuprinse în „Programul pentru varea și tarea forestier și prevederile Legii nr. 2 din 1937 s-au materializat. Menținerea integrității fondului forestier, care ocupă 27 la sută dih teritoriul județului, readucerea in circuitul productiv a celor peste 3 000 hectare de terenuri excesiv degradate, improprii agriculturii, promovarea in cultură a speciilor autohtone valoroase, utilizarea pe scară largă a regenerărilor naturale și asigurarea, prin pepinierele proprii, a necesarului de material săditor, de calitate superioară, combaterea dăunătorilor și creșterea eficienței exploatării resurselor ne- lemnoase ale bădurii constituie direcțiile principale de acțiune. Va- iorificind superior experiența acumulată de specialiștii de la treprinderea de Execuție _ și

gradate a implicat efectuarea unor cartări staționate riguroase, stabilirea compozițiilor de împădurire și a tehnologiilor de lucru in raport cu condițiile specifice zonelor. „La stabilirea compozițiilor — ne spune inginera Paula Bolocan, de la'compartimentul impăduriri-mecanizare al inspectoratului silvic — am avut în vedere ca la arboretele ce se creează pe terenurile excesiv degradate să predomine shlcimul — specie meli- feră. cu creștere rapidă și capacitate sporită de consolidare a terenului, pinul, mălinul american, cătina, sălcioara și alte specii. Pe terenu-

și bradul. O atenție deosebită acordăm și realizării prevederilor din programul județean de dezvoltare a sericiculturii, în creșterea piantîndu-se, peste 10 000 acest arbust folosite in industria iar mai nou la producerea băuturilor răcoritoare, constituie și . un produs foarte solicitat lă export. Pină acum cițiva ani, cătina deținea o pondere destul de redusă, atit in zona- noastră cinci județe.

în zonele cu tradiție viermilor de mătase în această primăvară, puieți de dud. Cătina, ale cărui fructe sint farmaceutică.

național conser- dezvol- fondului in perioada

MATURA
- ocrotita de lege, 

apărata cu responsabilitate 
de fiecare cetățean

Din experiența silvicultorilor buzoieni

si stilul de muncă al sindicatelorCînd există înțelegerea răspunderilor, nu există probleme de nerezolvat. Ceea ce părea greu — iar urni foloseau și expresia „nu se poate" — in urmă cu un an și jumătate, în legătură cu îmbunătățirea activității cantineior-restaurant ale cîtorva mari intreprinderi din municipiul Iași, iată că s-a realizat în bună măsură. Ce se întîmpla pe atunci ? Existau cantine, aceleași care funcționează si azi, existau și preocupări la nivelul conducerii municipiului ca ele să îndeplinească cerințele miilor de beneficiari potențiali și, cu toate acestea, insatisfacțiile legate de funcționarea lor erau mari și pe deplin întemeiate. Așa cum se arăta intr-un articol publicat pe atunci („Scînteia" nr. 14 030, sub titlul „Cantine preferate ...și altele ignorate. De unde provin deosebirile răspunderea revenea atit întreprinderii de alimentație publică (I.C.S.A.P. Iași) ce coordonează aceste unități, cit și factorilor de conducere din fiecare întreprindere economică vizată, și în primul rînd comitetelor lor sindicale. Spunem, în primul rînd, și subliniem acest lucru, deoarece, așa cum bine se știe, sindicatelor le revine responsabilitatea să vegheze la asigurarea unor condiții cît mai bune de desfășurare a activității la locul de muncă, grija ca aceste condiții să se situeze la parametri din ce în ce mai buni. în această ordine de idei, buna funcționare a cantinei este o atribuție de prim ordin a comitetelor sindicale, a comitetelor de cantină alese și controlate de ele, stabilită de altfel și prin lege.Cele spuse sînt demonstrate șl de modul concret in care s-a reușit îmbunătățirea, intr-adevăr notabilă, a activității cantinelor la care ne referim, respectiv a celor aparținind întreprinderilor „Tehnoton", de antibiotice, Combinatului de Fibre Sintetice și Combinatului de Utilaj Greu din municipiul Iași, unități economice de cea mai mare importanță, cu mii și mii de lucrători fiecare.De la bun început, lucrul cel mai elocvent, și îmbucurător în același timp, este că a crescut numărul abo- naților — de circa trei ort. (Cu precizarea că nu au fost nici pe departe epuizate posibilitățile în această privință, nici sub aspectul capacității disponibile și cu atit mai puțin al numărului celor ce ar îi de dorit să se aboneze). Cum s-a reușit acest lucru ? Dîndu-se răspuns tocmai problemei pe care o ridicam și noi in materialul amintit : diversificarea și Îmbunătățirea meniurilor. Dacă pe atunci am întilnit și cantine ce prezentau un singur meniu pe zi, în prezent nici una dintre ele nu pregătește mai puțin de patru meniuri, dintre care unul dietetic. Sigur, acest lucru s-a realizai printr-o preocupare sporită a conducerii I.C.S.A.P. ca și a fiecărui colectiv de la cantinele respective, dar și opticii mult schimbate in bine din partea comitetelor sindicale, a conducerilor întreprinderilor, sprijinului direct dat In aprovizionarea acestor uni lăți, in principal prin extinderea gospodări:- ior-anexă. Ca urmare, efectivele de animale ale acestor gospodării au crescut substanțial, fiecare cantină sacriflcînd un număr sporit de porci pentru consumul propriu, prin intermediul întreprinderii de industrializare a cărnii. In felul acesta, pe lingă îmbunătățirea meniului ș-a produs și... ieftinirea sa. La combi-

natul de fibre sintetice, un bon de masă a ajuns să coste șase lei, de opt, existind posibilitatea celelalte cantine să treacă la ducere similară.Desigur, nu trebuie înțeles meni nu poate susține că nu rămas nimic de făcut. O demonstrează și o serie de constatări făcute cu prilejul noului dintre nu ar dar o ția ce pecie. Fibre că mîncarea s-a tr-adevăr, că se pregătesc mai multe meniuri, a cite trei feluri fiecare. Dar la bandă se servea o vreme unul

in loc ca și o reși ni- a mai
aceste microcantine a fost cineva din conducerea in cauză sau a sin*  întreprinderilor să vadă lucrurile ? Oricare ar fie

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU

In- _______________________________ Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare și de la Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Buzău in amenajarea perimetrelor-eta- lon de la Cărpiniștea-Aldeni, o dată cu plantările realizăm și lucrări an- tierozionale și ameliorative simple, împreună cu locuitorii din zona colinară ne-am convins că eroziunea și alunecările de teren pot fi stăvilite prin lucrări simple, necostisitoare, că pierderile mari de sol se preintimpina prin înființarea de plantații de protecție și supraînsă- mințarea pajiștilor. Pină in prezent, din cele 90 000 hectare afectate de eroziune au fost readuse in circuitul productiv peste 60 000 hectare".în primăvara acestui an, planul de împăduriri a fost îndeplinit. Ca și in trecut, o atenție deosebită s-a acordat completării golurilor din fondul forestier, cauzate de seceta prelungită din perioada 1983—1937, precum și împăduririi celor 650 hectare de terenuri excesiv degradate ce au aparținut unor unități agricolă și consilii populare din zoha colinară. De asemenea, în cadrul „Lunii pădurii" locuitorii din zona colinară și dă munte, mobilizați de consiliile populare, au împădurit suplimentar 350 hectare de terenuri excesiv degradate si au plantat 25 km aliniamente de-a lungul drumurilor. Faptul că in acest an, din cele peste 1 600 hectare care vor fi împădurite. Circa 1 000 hectare sînt terenuri de-
rile din fondul forestier introducem cu prioritate speciile autohtone valoroase, cum sint stejarul, gorunul, paltinul, frasinul, teiul, cireșul, nucul, iar in zona de munte — în spe- “cial pe raza ocoalelor silvice Nehoiu,Gura Teghii și Nehoiașu — molidul

nostru raid. Unele acestea sînt mărunte și nici merita să ne oprim asupra lor, facem doar pentru semnifica- o au. Iată două asemenea as- La cantina Combinatului de Sintetice, muncitorii ne-au spus îmbunătățit. în-
Revenind la un articol 

despre activitatea 
unor cantine-restaurant 

din municipiul Iași

din ele, apoi altul, așa că posibilitatea alegerii, în fapt, nu prea exista. Tn afară de acest lucru, se servea la o singură bandă, ceea ce producea așteptări prelungite. Așadar, lipsa de organizare și nimic altceva făcea ca oamenii să piardă un timp prețios din producție. Din această pricină, așa cum ni s-a spus, multi au și renunțat la serviciile cantinei.Al doilea aspept. Există un număr destul de mare de întreprinderi — circa 20 — care nu au cantine proprii, dar care și-au amenajat așa- numltele microcantlne. De fapt, a- cestea sint săli de mese unde nu se prepară mincare, ci este adusă — și distribuită — de la cele patru can-*  tine-restaurant de care ne-am ocupat mai sus. Numai că in unele dintre aceste întreprinderi nici acele obligații elementare nu sint îndeplinite face ca la asemenea precum corespunzător. Ceea ce întreprinderi, „_______ „Metalurgica”, „Moldova",de mase plastice și altele, numărul aoonaților să fie nefiresc de mic. Un fapt concret. La „Metalurgica", unitate cu un personal muncitor numeros (unde ar putea să funcționeze, de fapt, și o cantină proprie), nu există decit o microcantină ce își merită cu prisosință denumirea : cinci mese, fără nici un scaun, intr-un spațiu insuficient, aflat de luni de zile... în renovare. Masa. întotdeauna un singur meniu, se aduce aproape de ieșirea din primul schimb, deși ar putea aă fie adusă inainte de ora 10.

Oare la vreodată unităților dicatelor cum mergfi răspunsul, fie că au fost, că nu, concluzia este aceeași. N-au reacționat firesc, normal. Căci dacă au fost trebuiau să rezolve problemele, iar dacă nu au fost, cu atit mai rău. O asemenea atitudine este grăitoare pentru lipsa de atenție efectivă față de probleme de asemenea natură, care sint esențiale pentru munca oamenilor de acolo. Nu mesele mai șubrede sau încăperea mai mult sau mai puțin încăpătoare ttebuie schimbate în primul rînd, ci mentalitatea care alimentează asemenea aspecte. Consiliile oamenilor muncii din întreprinderile respective, comitetele sindicale, angrenate eu toată puterea în rezolvarea multiplelor probleme de producție, de organizare a muncii, de modernizare, de reducere a cheltuielilor materiale, a consumurilor, teleagă, așa cum în repetate rînduri Nicolae Ceaușescu, că toate acestea sint făcute cu oameni, fată de care trebuie să manifeste maximă grijă pentru condițiile lor de muncă și viață.Așa cum am fost asigurați în finalul documentării noastre, la comitetul municipal de partid, unde au fost însușite in totalitate asemenea constatări, se vor lua măsurile necesare, astfel ca și oamenii muncii din întreprinderile care dispun, deocamdată, numai de microcantine să poată beneficia de condiții bune pentru servirea unei mese calde la locul de muncă, sosită la vreme, și de meniuri diversificate. Pe aceeași linie de preocupări se va extinde servirea mesei calde și în schimburile II și III, atit in canting, cît și în „filialele" lor din alte întreprinderi. Nu are rost să insistăm asupra a ceea ce înseamnă aceasta pentru sănătatea oamenilor, pentru bugetul lor, pentru economisirea timpului și deci și pentru eficiența muncii.în concluzie, putem afirma că, în ansamblu, conducerile întreprinderilor. comitetele sindicale, precum si ceilalți factori la care ne-am referit în articolul nostru publicat în urmă cu un an și jumătate și-au făcut, practic, o autocritică concretă, rezol- vind multe probleme, din care au avut de cîștigat oamenii și credem că și stilul de muncă al sindicatelor. Aici însă, adică în ceea ce privește stilul de muncă al sindicatelor, mai este incă loc pentru mai bine.

trebuie să în- a subliniat tovarășul

Ion MARIN

VASLUI : Livrări suplimentare la exportEforturile lucrătorilor din cele 10 cooperative meșteșugărești va- sluiene pentru înființarea de noi activități și diversificarea continuă a producției, prin utilizarea in mai mare măsură a resurselor locale, se soldează cu remarcabile realizări, tn perioada care a trecut din acest an. a fost obținută o producție-marfă suplimentară in valoare de peste 8 milioane lei. A- cest fapt a dat posibilitatea ca,

la cererea peste hotare, plimentar la export produse în valoare de 4,5 milioane lei. Cele mai bune rezultate in îndeplinirea și depășirea indicatorilor economici au înregistrat cooperativele „Unirea meșteșugarilor” și „Avîntul" din Vaslui, „Progresul" din Birlad. „Zorile" și „Răsăritul” din Huși. (Petru Necula).

unbr parteneri de să fie livrate su-

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• „Munca politică aproape de oameni” se intitulează noua Scrisoare trimisă redacției de corespondentul nostru voluntar Ponipi- liu C’omșa, lăcătuș la întreprinderea Minieră Vulcan. încă de la început el precizează că exigențele ce stau în fața organelor de partid din orașul Vulcan sporesc in a- ceastă perioadă și Toți comuniștii de aici au ținut atenția pe care secretarul general al partidului o acordă mineritului — sector prioritar al economiei naționale."Lor. comuniștilor, arată autorul, le revin sarcini multiple pentru creșterea realizărilor la cele două întreprinderi mi- nifere și la termocentrala Paroșeni. Tocmai de aceea se acționează, sub conducerea comitetului. orășenesc de partid, pentru perfecționarea muncii politice, îmbunătățirea metodelor de conducere a economiei orașului, astfel incit să se asigure valorificarea tuturor resurselor de creștere a producției. Peste tot membrii comitetelor de partid, ai conducerilor colective acționează zi de zi in sprijinul brigăzilor din abataje și soluționează operativ diferite probleme. Din cunoașterea realităților producției au izVorit numeroase propuneri, înscrise operativ pe agenda de lucru a comitetului orășenesc de partid. De la începutul acestui an, in biroul comitetului orășenesc de partid a fost analizată, practic, Întreaga problematică economică a localității.în acest fel munca politică va dobindi un conținut concret, o eficiență sporită. Este cerința acestei etape in care atributul esențial al activității de partid constă in implicarea responsabilă a comuniștilor, a cadrelor de bază in îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale.• Zilele trecute a sosit la redacție o scrisoare semnată de mai multe comitete ale asociațiilor de locatari din blocurile situate in a- propierea stației de betoane Pipera de pe strada Avionului, sector 1 București. Ce sesizează acestea ? în repetate rînduri, și în special pe timp de noapte, de la această stație se degajă în aer ciment și var pulverizat care depășesc cu mult concentrația maximă admisă.Considerăm că personalul deservește această stație nu ia te măsurile pentru prevenirea formării norilor de pulberi Și reducerea concentrației sub valorile admise. Oare el nu-și dau seama de implicațiile care le produc asupra stării de sănătate a locuitorilor cartierului 7Să se respecte legile privind apărarea mediului înconjurător, iar

mai mult, re-

cat-e toa-

colinară, cit și în alte Așa cum experiența practică ne-a demonstrat, cătina consolidează terenurile excesiv degradate. Pentru acest dublu rol, deosebit de important, ea merită a fi extinsă în cultură nu numai in județul nostru”.Pentru asigu- ’ rarea materialului săditor necesar împăduririlor și reimpădu- ririlor, silvicultorii buzoieni au sporit numărul pepinierelor de asigurind astfel realizarea a pes- puieți anual, in specii corespun- in care se vor unor lu-
244,la 134 la condiții pentru te 8 milioane sortimentul de zător stațiunilor planta. „Prin realizarea crări de bună calitate, respectarea tehnologiilor și promovarea experiențelor valoroase și a rezultatelor cercetării științifice — ne spune inginerul Mihai Gergeli — am reușit ca in toamna trecută să realizăm indicatorii de producție planificați pe toate loturile de puieți, iar cu rezultate peste media județului ș-au înscris ocoalele silvice Buzău, Cislău, Gura Teghii și Nehoiu". Demn de remarcat este și faptul că pentru împădurirea terenurilor puternic e- rodate, cu concentrații mari de săruri nocive, silvicultorii buzoieni au extins metoda creării de puieți de pin în recipienți din polietilenă recuperată, cu pămint fertil. Se asigură astfel creșterea gradului de prindere și, totodată, a numărului de puieți. Dacă in 1987 s-au produs astfel 41 000 puieți de pin, in această primăvară au lost repicați peste 150 000 de puieți. De asemenea, pentru compensarea deficitului la specia gorun s-a extins metoda folosirii puieților din regenerări naturale, repicați în pepiniere. în acest fel se obțin puieți viguroși, care asigură reușita regenerării artificiale a acestei specii deosebit de valoroase, realizările la zi însumind peste 120 000 puieți de gorun repicați.Concomitent cu lucrările de împăduriri se execută și cele de producere a puieților necesari campaniilor viitoare. în solarii, pe o suprafață de circa 2 000 metri pătrați, se cresc puieți de rășinoase. De asemenea, s-au scos din regenerări naturale peste 200 000 puieți de gorun care au fost repicați în pepiniere in scopul obținerii unor puieți de talie mijlocie și s-au realizat semănături cu specii foioase pentru producerea a peste 8 milioane buieți ce vor asigura împădurirea, in anul 1990, a circa 1 500 hectare. Așadar, pădurile viitorului prind viată prin munca pasionată, a silvicultorilor.

Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii

consiliul popular al sectorului să ia măsurile ce se impun.• Corespondentul nostru luntar Neculai Mîstrinescu din Do- rohoi se referă la „harnicul colectiv de la exploatarea turbei «Loz- na Dorohoi», care și-a realizat sarcinile de plan ce i-au revenit de la începutul anului și pină in prezent".Aflăm apoi că aici planul pro- ducției-marfă a fost depășit in a- ceastă perioadă cU al producției trimițindu-se lor agricole te județele 4 mii de tone turbă, astfel la sporirea producției de legume. Este de menționat, subliniază autorul, ajutorul deosebit pe care l-a primit iicest colectiv din partea întreprinderii Miniere Co- mănești, care a asigurat in mod ritmic carburanți, anvelope, piese de schimb, contribuind la exploatarea rațională a utilajelor din dotare. Deviza colectivului este ca, in cinstea celei de-a 45-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XIV-lea al P.C.R., producția să crească cu peste 15 la sută.• Am citit de mai multe ori în presă opiniile și sesizările unor tîrgovișteni cu privire la vinzarea in librării a cărților în mod condiționat — ne relatează Vasile Neagu, corespondent voluntar al „Scînteii", frezor la întreprinderea „Ronilux" din localitate. Se pare că cei din conducerea centrului de librării Dimbovița nu vor să vadă și să audă nimic.Această neregulă se practică în continuare in municipiul nostru, in speciaj la unitățile „Casa cărții”, „Librăria Centrală" și anexa acesteia de la parterul supermagazinu-

fizice in din țării

vo-

20 la sută, cel cu 22 la sută, plus unități- aproape toa- mai bine de contribuind

lui „Mondial". Cum apare o carte bună, în loc să fie expusă în raft, este împachetată lingă o alta rămasă de mult prin rafturi și expusă intr-o pungă de plastic pe care este scris prețul total. Așa se face, de pildă, că pentru a cumpăra o carte care costă ,18 Iei trebuie să mai cumperi obligatoriu și o alta care costă 50 de lei. Este drept că, dacă între cumpărător și vînzător există o oarecare legătură de rudenie sau prietenie, cartea solicitată se vinde necondiționat.Prin specificul său, librăria este un lăcaș de cultură și cu atit mai mult aici nu au ce căuta asemenea practici. Tn consecință, considerăm că este timpul ca și la Tirgoviște să se pună capăt vinzării condiționate a cărților.• Pe baza programului județean de dezvoltare și diversificare a industriei mici și a prestărijor de servicii' pentru populație, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare municipal, orășenești și comunale din județul Olt au luat măsuri pentru înființarea de noi activități care să valorifice superior resursele locale și forța de muncă existentă pe pian local, măsuri prin care să se asigure în final veniturile necesare dezvoltării, în continuare, a fiecărei localități — ne scrie corespondentul nostru voluntar Nioolae Bițu, inspector principal la Consiliul Popular județean Olt.In această direcție se înscriu și realizările Consiliului popular al comunei Valea Mare, localitate situată in apropierea reședinței județului Olt, care cu citva timp in urmă a înființat un atelier de croitorie de serie, in cooperare cu cooperativele agricole din raza consiliului agroindustrial cu același nume.

La finele anului trecut,- la nivelul comunei Valea Mare ș-a înregistrat o producție-marfă a industriei mici mai mare cu aproape 11 milioane lei față de prevederile de plan, iar in primele 4 luni din anul curent aceasta a depășit cu peste 6 milioane lei sarcina planificată.In urma analizelor efectuate și pe baza propunerilor făcute de cetățeni, in perioada următoare se va extinde activitatea productivă și de prestări servicii pentru populație cu o croitorie de damă și bărbați, iar C.P.A.D.M.-ul din localitate va înființa o unitate de fri- zerie-coafură și un atelier în care să se realizeze dopuri pentru sticle. Totodată, la C.A.P., pină la finele lunii iunie a.c., va lua ființă un atelier pentru construcția a 300 căruțe, urmind ca din trim, IV să se confecționeze și 70 000 mături din sorg.Iată, deci, un exemplu, din numeroasele de acest fel, in care; se observă lăudabila inițiativă a organelor locale pentru continua dezvoltare economică și socială a localităților din județul Olt.• Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de Utilaj Chimic — ■ . .. _acordă zării în periori pentru scrisoare ing. Marin Trașcă. Pentru a asigura o calitate corespunzătoare a produselor finite, competitive pe plan mondial, specialiștii noștri au conceput și realizat, cu forțe proprii, bancuri, standuri și ateliere de verificare pe fluxul tehnologic a tuturor pieselor componente și a produselor finite, folosindu-se totodată întreaga gamă de tehnologii moderne de construe*  ție, verificare și testare. Toate a- ceste măsuri au condus la evitarea oricăror reclamații. Brigăzile de mlincă și educație comunistă, conduse de comuniștii Adrian Barca- boș, Eugen Bită, Gheorghe Derbia, Marin Stanciu, Gheorghe Popescu ș.a., s-au evidențiat in mod deosebit.

„Grivița roșie" București o atenție deosebită reali- termen și la parametri su- de calitate a producției export — relatează intr-o

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• De la Uniunea Județeană a C.A.P. Tulcea am primit un răspuns formal, birocratic. Pentru a justifica afirmația, este necesar să redăm din scrisoarea cititorului nostru Popa Ionel din comuna Mera, județul Vrancea, trimisă redacției la 26 februarie 1989 : „In anul 1988 am lucrat la C.A.P. Frecăței, județul Tulcea, într-o echipă la muncile agricole pentru care la finele anului am primit o cantitate n-am putut să mă prezint să fiind bolnav, așa că mi le-a a lucrat cu mine în echipă.După primirea acestora, m-am C.A.P. de 3 ori prin 3 scrisori să-mi trimită o adeverință oficială din care să rezulte simplu : cite kilograme de griu și cîte de porumb am avut de primit, conform borderoului pe anul 1988, fiindu-mi necesară

de grîu și porumb. Eu ridic adus cerealele cuvenite, acasă cineva careadresat conducerii

pentru organele locale din comună. Sint aproape trei luni de cînd aștept adeverința, dar în zadar".Iată acum și răspunsul : „Din verificările făcute, am constatat că cele sesizate în scrisoare nu se confirmă. Cu adresa nr. 43/4.02.1989 s-au comunicat peten- tului cele solicitate".Adică ce „nu s-a confirmat" ? Nu există în realitate acest cetățean, nu a lucrat la C.A.P. Frecăței, nu a primit produsele respective, nu a cerut să 1 se trimită adeverință ?Ceea ce-i sigur din acest răspuns este că a fost trimis cu o întîrziere de circa două luni de zile, încălcindu-se astfel termenele prevăzute de lege. Dacă pentru aceste cîteva cuvinte au fost necesare 68 de zile, atunci este clară și afirmația că „nu se confirmă". Oricum, așteptăm o clarificare.
Rubrică realizată de Neculai ROȘCA
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ANGAJAMENTELE AU DEVENIT FAPTE LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
în prima parte a anului, tn adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea Mecanică din Gheorgheni, făcîndu-se bilanțul activității din anul 1988, în paralel cu aprecierea rezultatelor obținute in creșterea eficientei economice, partlcipanții la dezbateri au stăruit și asupra cauzelor care au determinat nerealizarea integrală a unor sortimente ale producției fizice — piese turnate, produse de mecanică fină, mașini-unelte. O dată cu relevarea unor carențe în stilul și metodele de muncă ale consiliului oamenilor muncii, cei prezenți s-au referit șl la unele neajunsuri manifestate în secții și ateliere, în compartimentele de producție.Cum s-au materializat ulterior propunerile formulate în adunarea generală? Cu ce efecte au fost a- plicate măsurile stabilite cu acel prilej ? Asupra acestor două aspecte am insistat într-un sondaj efectuat după circa trei luni de la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea Mecanică din Gheorgheni.— întregul nostru colectiv, puternic mobilizat de ideile, orientările și sarcinile reieșite din documentele de partid și de stat, din cuvintarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie, este ferm hotărit să-și îndeplinească exemplar sarcinile de plan pe anul în curs, în condițiile creșterii eficientei economice — ne spunea tovarășul Szasz Karoly, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, președintele consiliului oamenilor muncii. De altfel, perioada ce a trecut de la începutul anului, respectiv de după adunarea generală, a însemnat răstimpul unei cotituri radicale în stilul și metodele de muncă ale organului colectiv de conducere, efectele fiind vizibile in înseși rezultatele obținute după cinci luni din acest an.într-adevăr, mobilizîndu-se exemplar, aplicînd măsurile stabilite în
MODERNIZAREA

(Urmare din pag. 1) funcționare sau alți parametri esențiali. Mai mult, în unele cazuri, programele întocmite nu evidențiază perspectivele unei modernizări reale, ci existența unor grave lipsuri teh- nico-organizatorice. Astfel, se întil- nesc în destul de multe programe măsuri de genul : „încadrarea in parametri a aburului produs și livrat la consumatorii industriali-1 sau „identificarea și reducerea pierderilor de căldură și înlăturarea defecțiunilor pe traseu11, „exploatarea corectă a instalațiilor", „livrarea agentului termic in concordanță cu programul de lucru al diferitelor ateliere", „încadrarea în cotele de consum alocate". Ce evidențiază, de fapt, asemenea măsuri ? Că în unitatea respectivă nu se respectă parametrii aburului livrat beneficiarilor, că există pierderi numeroase și defecțiuni frecvente pe trasee, că instalațiile sint exploatate incorect, că agentul termic se livrează la „inspirație" și nu în funcție de necesități, că se înregistrează frecvent depășiri ale consumurilor de materii prime, materiale sau energie. Toate acestea nu sint altceva decit un mod de a mima modernizarea, tendințe de a transforma lipsurile în merite, sub titlul de program de organîzare-mo- dernizare. Asemenea practici nu au nimic comun cu esența, cu fondul modernizării. Ele sint „prizonierele" unei viziuni înguste și superficiale asupra proceselor de producție, denotă formalismul cu care a fost tratată acțiunea de modernizare in respectiva unitate.Calitatea modernizării, capacitatea de a organiza și a conduce la un nivel superior de eficiență acest dinamic proces operează cu alte principii, se bazează pe cu totul alte direcții de acțiune. Este vorba, așa cum se sublinia la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de realizarea și aplicarea de noi tehnologii care să determine consumuri mai reduse și să asigure produse de o calitate superioară, de noi utilaje cu performanțe mai bune, care să determine concentrarea unor operații și procese tehnologice și reducerea, pe această cale, a consumurilor și creșterea productivității muncii, de realizarea de noi mașini complexe și agregate care să execute concomitent mai multe operații, de noi motoare cu consumuri reduse de combustibil, care să situeze economia românească la nivelul cel mai inalt de dezvoltare. Numai măsurile care se aliniază și răspund acestor comandamente majore pot intra in acțiunea de modernizare.Fără îndoială, nu este vorba doar despre programele ce se vor regăsi în activitatea din acest an. în temeiul acelorași cerințe obiective ale economiei naționale, aceste programe și, desigur, măsurile care le conferă consistență trebuie să vizeze perspectiva, tocmai in virtutea faptului că fiind un proces continuu, ascendent, modernizarea de azi este menită să îmbogățească, să amplifice rezultatele muncii dirt etapele viitoare ale construcției socialiste. în acest context, dobindesc prioritate acele programe care prevăd sporirea continuă a eficienței economice, creșterea gradului de competitivitate a produselor românești pe piața externă, adică înscrierea Întregii eco-
DOROHOI : TehnologiiColectivele de oameni ai muncii din unitățile botoșănene acordă o atenție susținută promovării noului in producție, sporirii aportului specialiștilor, al tuturor oamenilor muncii la îmbunătățirea organizării producției, la acțiuni de perfecționare a tehnicii și tehnologiilor. La întreprinderea de Sticlărie și Porțelan Dorohoi — unitate aflată in acest an pe primul loc în întrecerea socialistă — s-a introdus un nou procedeu de recuperare a resturilor de sticlă rezultate în procesul de fabricație. So- 

adunarea generală, colectivul unității a obținut o serie de rezultate sensibil mai bune atit față de anul 1988, cit și față de luna ianuarie din acest an. Astfel, a sporit producția de piese turnate din fontă, precum și de diferite sortimente pentru industria electrotehnică, de mecanică fină și optică. Totodată, printr-o mai strinsă legătură cu furnizorii și beneficiarii, s-a înregistrat o reducere a stocurilor supranormative cu 7,3 milioane lei Ia materii prime și materiale și cu peste 20 milioane la produse finite.— Acționăm cu întreaga noastră 
DUPĂ ADUNAREA GENERALA

DE LA ÎNTREPRINDEREA MECANICA DIN GHEORGHENI

capacitate creatoare pentru creșterea eficienței economice, avînd în vedere că numai desfășurîn- du-ne activitatea pe baza principiilor autoconducerii și auto- gestiunli putem contribui la dezvoltarea generală a patriei, la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Acest lucru este înțeles cu claritate de întregul nostru colectiv. Dacă in anul trecut am făcut primii pași pe drumul rentabilizării întreprinderii, acum, în cel mai scurt timp, dorim să rentabilizăm și producția de piese turnate, singura la care se mai înregistrează pierderi — ne-a spus directorul întreprinderii, inginerul Marton Ladislau.în acest context, nu ni se pare deloc intimplător faptul că în aceeași zi în care cei doi delegați ai întreprinderii s-au reîntors de la o consfătuire și schimb de experiență pe țară, în domeniul sectoarelor calde, a și avut loc o dezbatere cu toți specialiștii din turnătorie, axată pe promovarea unor noi 

nomii în parametri meniți să-1 confere un caracter modern, să-i stimuleze continuu capacitățile de au- todepășire. Iată, prin urmare, rațiunea pentru care fiecare măsură de optimizare a organizării sau de modernizare a prpducției trebuie să aibă acea „bătaie lungă" prin care să i se justifice alegerea și aplicarea.Dar modernizarea nu se referă numai la tehnică și tehnologie, ea reprezintă o acțiune amplă și cuprinzătoare ce reverberează in toate sferele activității economice șl sociale. în acest sens, o ipostază a modernizării, poate cea mai importantă dintre toate, o constituie modernizarea pregătirii cadrelor, in relație directă cu datele moderne ale științei și tehnicii, cu restructurările din economia națională, cu necesitatea dezvoltării preponderente a sectoarelor de vîrf, purtătoare de progres tehnic. în acest sens, cu îndreptățit temei, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu a subliniat la una din plenarele Consiliului Național al Științei și învățămîntului că ritmul inalt al înnoirii produselor și tehnologiilor, modernizarea echipamentelor, instalațiilor și capacităților de producție, creșterea complexității tehnice a mijloacelor de producție in general — toate acestea solicită forță de muncă cu un grad ridicat de cultură tehnico-științifieă și o temeinică pregătire a specialiștilor. Lesne de înțeles, așadar, importanța covîrșitoare pe care o capătă în sfera largă a organizării și modernizării pregătirea și perfecționarea profesională. Pentru că de aceasta depinde calitatea cercetării și proiectării, a ingineriei tehnologice, de aceasta depind în bună măsură nivelul tehnicii și tehnologiei, buna întreținere și exploatare a utilajelor din dotare și, în ultimă instanță, rezultatele activității economice. Pe măsură ce tehnica de vîrf pătrunde în producție, importanța factorului uman crește. Nu este vorba de o creștere numerică, ci de o creștere valorică in planul pregătirii profesionale, al pregătirii economice, al culturii generale. Pe de altă parte, ritmul alert al științei și tehnicii actuale supune tehnica și tehnologia unui proces dinamic de uzură morală. Este principalul motiv pentru care aplicarea și valorificarea noilor tehnologii devine o problemă de perfecționare profesională neîntreruptă.începută sub semnul necesității o- biective de a adinei laturile intensive ale dezvoltării economice, modernizarea se află permanent confruntată cu cerința expresă de a-și ridica propriul său nivel calitativ, de a-și spori mereu performanțele. Exer- citîndu-și rolul de forță dinamizatoare a progresului, organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi au datoria să militeze cu stăruință pentru înfăptuirea la termenele stabilite și în condiții de calitate superioară a tuturor măsurilor cuprinse în programele de organizare și modernizare a producției, să aibă in vedere, așa cum a indicat conducerea partidului, chiar o devansare a aplicării acestor măsuri, in scopul de a se obține mai devreme rezultatele scontate in ce plivește creșterea productivității șl eficienței economice.
Vlaicu RADU

noi, de mare eficiențăluția tehnică a acestui procedeu are avantajul asigurării unei purități deosebite a acestor resturi de sticlă, care sint reintroduse astfel în circuitul productiv, obținîndu-se produse superioare ca aspect și culoare, cu un consum redus de coloranți fizici. De curind, sticlarii de aici au repurtat încă un succes important : apelînd la o nouă tehnologie, au reușit să realizeze sticla trandafirie cu bule de aer, cu efect estetic. (Eugen 
Hrușcă). 

soluții tehnice care să determine creșterea productivității muncii și a calității produselor. A- veam să aflăm, totodată, că măsura stabilită in adunarea generală, ca fiecare specialist să rezolve o problemă de producție în afara sarcinilor de serviciu, a prins viață, în prezent cei peste 100 de ingineri ai unității fiind angrenați în activitatea de căutare a noului, de implementare a lui in producție.Preocuparea de ansamblu a colectivului pentru rentabilizarea produselor se remarcă și prin conținutul prevederilor cuprinse în programul 

de organizare și modernizare a producției, problemă, de asemenea, dezbătută în adunarea generală de la începutul anului. Date revelatoare ne-a înfățișat în acest Bens inginerul Silviu Merlușcă, secretarul comisiei de modernizare : „Am realizat la termenele scadente toate măsurile prevăzute pină acum. Parte din ele au vizat scurtarea ciclului de fabricație, prin promovarea de noi tehnologii. Astfel, am reușit ca la o serie de piese turnate ce se prelucrează în întreprindere să micșorăm adaosul de prelucrare, am trecut la debitarea cu disc metalic și foarfecă de precizie, ceea ce a determinat creșterea productivității și economisirea de metal. Am trecut la aplicarea unei noi tehnologii de producere a garniturilor cu inserție textilă pentru cilindrii hidraulici — mult mai productivă. La turnătorie am făcut o redistribuire a personalului muncitor. în funcție de sarcinile de producție prevăzute și de capacitatea existentă. Ca urmare, dacă în luna decembrie 1988 am realizat o producție de piese turnate de 606 tone, în ultimele luni am obținut o producție medie de peste 1 000 tone piese turnate".Rezultatele obținute se datorează în primul rînd complexului de măsuri luate pentru modernizarea turnătoriei, aflată acum într-un stadiu avansat. Printre altele, pentru asigurarea unor cantități tot mai mari de metal lichid, în condiții cit mai economicoase, s-au montat preîn- călzitoare de aer la cele două cu- bilouri, redueîndu-se consumul de cocs la producerea fontei ; de asemenea, s-a pus în funcțiune o linie automată de turnare și s-au montat două mașini de formare, care aplică tehnologia de formare în a- mestec clasic.în paralel, s-a intensificat efortul creator propriu al colectivului. „Recent, am organizat un atelier de cercetare metalurgică, dotat cu un cuptor de 100 kg, cu amestecător pentru nisip, de fapt o turnătorie în miniatură, pentru testarea unor noi amestecuri de formare și elaborare a noi rețete de fabricație. Am obținut și primele rezultate — ne spune inginerul Tiberiu Codilean. în- trucit rebuturile la piesele turnate
BRAȘOV : Instalație perfecționatăPină de ctirînd, Iă întreprinde" rea de Autocamioane, din Brașov, descărcarea, transportul și -alimentarea cu bentonită a stațiilor de preparare a amestecurilor de formare se numărau printre cele mai grele și poluante operații de lucru. Iată însă că aici a fost dată în

în unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Cringurile, județul Dîmbovița, problema rentabilității a fost gîndită în mod temeinic, baza programelor de redresare constitu- ind-o . creșterea producțiilor și valorificarea superioară a acestora, avînd ca principale elemente de susținere resursele proprii — folosirea deplină a pămintului, a utilajelor și irigațiilor, munca și priceperea oamenilor, sporirea contribuției specialiștilor și a cercetării științifice. Concret, pe ansamblul consiliului, aceste programe au în vedere ca rentabilizarea să se realizeze 80 la sută pe seama creșterii producțiilor, 17 la sută pe reducerea strictă a cheltuielilor în limitele stabilite în tehnologii și 3 la sută prin dezvoltarea industriei mici, atit cît există surse de aprovizionare cu materiale și posibilități de desfacere. Mai notăm un fapt pozitiv menit să dea consistență programului de rentabilizare, și anume consultarea largă a cooperatorilor, a mecanizatorilor și specialiștilor. Dintre măsurile propuse și adoptate pentru realizarea unor producții superioare la nivelul bazei tehnico- materiale, în articolul de față ne vom referi la cîteva aspecte privind exploatarea eficientă, la întreaga capacitate, a noilor sisteme de irigații, întrucit, așa după cum se va vedea, aceasta a influențat în mare măsură rezultatele de producție și financiare ale unităților agricole din zonă. Mai întîi, prezentăm pe scurt situația amenajărilor pentru irigații din aceste unități.Cooperativa Agricolă de Producție Cringurile deține cel mai fertil teren din consiliu, amenajările de irigații fiind realizate pe 631 hectare. Pină acum, din costul lucrărilor, a căror valoare se ridică la 2,6 milioane lei, unitatea a achitat 83 la sută și a mai cheltuit 267 000 lei pe echipamente de udare. De asemenea, s-au constituit echipe de udătorl. Conform planului, sistemul de irigații trebuia să funcționeze din plin încă de anul trecut. Așa rezultă din procesul-verbal de recepție întocmit la 25 noiembrie 1987. Fapt este că, din cauza unor defecțiuni la rețeaua de conducte și canale, sistemul n-a funcționat, iar unitatea s-a văzut cu banii dați și în situația de a nu beneficia de investiția făcută. Mai mult, după cum ne spunea conta- bilul-șef al cooperativei, Eugen Postelnicu, „întreprinderea de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare Dîmbovița a pretins și plata unor taxe pentru... întreținerea amenajărilor" Efectul ? „Am avut în plan să realizăm la irigat 9 950 kg porumb boabe, in medie la hectar — continuă contabilul- 

se datorau în proporție de 30 la sută defectelor de suprafață, în acest atelier am testat și apoi am trecut la folosirea în secția mare a unui nou amestec de formare care asigură o bună suprafață pieselor-, redueîn- du-se totodată timpul de curățire. Acum, doar 1—2 la sută din rebuturi se datorează defectelor de suprafață". Și tot în acest atelier s-a pus la punct tehnologia de producere a unei fonte aliate cu proprietăți anti- fricțiune, care înlocuiește bronzul ; tot aici se face turnarea fontelor nodulare speciale pentru onorarea unor comenzi sau pentru producția internă a întreprinderii, se efectuează cercetare uzinală".Starea de permanentă căutare, rezultat al înțelegerii mature a responsabilității ce revine fiecărui specialist, este evidentă în toate secțiile și compartimentele unității. Se remarcă prin urmare o strînsă legătură intre vorbe și fapte, între angajamente și rezultate, înțelese ca o problemă de etică socialistă. Dacă în adunarea generală la care ne-am referit la începutul acestor rînduri partlcipanții la dezbateri nu au ocolit aprecierile autocritice, iată că el au dovedit maturitatea politică și puterea de acțiune ca prin muncă să elimine cele mai multe neajunsuri din propria activitate. Mecani- cul-șef al unității, ing. loan Ga- vrilă, își autoaprecia atunci ca nesatisfăcătoare activitatea, avînd în vedere că multe utilaje au stagnat din cauza lipsei pieselor de schimb. ,.Ne-am angajat în fața adunării că nu se va mai întimpla acest lucru, ne spune interlocutorul. Făcind o planificare riguroasă a utilajelor ce intră în reparație, am putut stabili și necesarul de piese, iar execuția lor am încredințat-o grupei de proiectare, care le-a modernizat, reușind totodată repararea multor utilaje în regie proprie. Am modernizat astfel reductoare. roti dintate și multe alte piese și subansamble, economisind metal, cîștigind timp în folosul producției".Deopotrivă, în atentia colectivului stau aspectele legate de calitatea produselor. Ca urmare a creșterii exigenței fiecărui muncitor fa*ă  de munca sa, rebuturile au scăzut cu doi la sută la piese turnate. în condițiile în care controlul de calitate a dovedit exigentă sporită. în această perioadă s-au depus eforturi în vederea asimilării de noi produse, printre care segmenti pentru tractoare și autocamioane, diferite tipuri de mașini-unelte. polizoare și aspiratoare industriale, solicitate de mulți beneficiari.Totuși, la întreprinderea Mecanică din Gheorgheni persistă încă unele probleme nerezolvate, cum ar fi asimilarea echipamentelor pentru tractoarele pe șenile. Și tocmai de aceea se impune atenției hotă- rîrea întregului colectiv de a munci tot mai bine in continuare, de a spori rentabilitatea producției, răsnunzind astfel îndemnurilor adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, de a se acționa cu fermitate pentru perfecționarea întregii activități, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor.
Nicolae ȘANDRUcorespondentul „Scînteii"

exploatare o modernă instalație automată de descărcare-transport și alimentare pneumatică. Pe lingă un însemnat spor de productivitate, ea asigură îmbunătățirea condițiilor dexmuncă și elimină poluarea aerului. (Nicolae Mocanu).
șef. Deși am efectuat toate lucrările în acest scop, cu excepția irigării culturilor, am obținut cu mult mai puțin decit s-a planificat. Situația a fost identică .și la celelalte culturi. Urmarea : am trecut de la beneficii la pierderi. în condițiile aplicării măcar a două udări, atunci cind plantele aveau cea mai mare nevoie de apă, noi apreciem că producțiile obținute ar fi influențat pozitiv activitatea economico-finan- ciară a unității și am fi încheiat anul cu beneficii. Trebuie să arăt că nici în momentul de față sistemul nu funcționează".Cooperativa Agricolă de Producție

„Comisia" hotărăște, 
cooperativa plătește paguba 

Consecințele unui mod defectuos de dare în exploatare 
a unor amenajări de irigații în unități agricole din județul 

Dîmbovița

Mogoșani deține 672 hectare amenajate, din care 468 hectare recepționate, cu proces-verbal, la 6 noiembrie 1987. Potrivit informațiilor pe care le-am primit de la întreprinderea Județeană de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare, anul trecut, în această unitate, s-a aplicat o singură udare pe numai 102 hectare. Cauza principală — nefuncționarea sistemului, ca urmare a faptului că n-au fost încheiate lucrările la barajul de acumulare. Neexistind sursă de apă, suprafața respectivă a fost irigată doar prin diferite improvizații. Situația se menține și în acest an. Din această cauză, în primăvară, udările pentru plantarea legumelor s-au făcut cu stropitoarea, apa fiind adusă la cîmp cu cisternele. „Această situație nu mai poate continua — ne spune Adrian Clobanu, inginerul-șef al unității. Mai ales la grădină — 70 de hectare — și la cartofi — 60 de hectare — avem nevoie de apă în permanență. Dar apa va fi necesară și la celelalte culturi la care avem plan de producție în condiții de irigare : 57 de tone de sfeclă de zahăr la hectar și 12 600 kg porumb

Cind acordul global se aplică bine, tot satul 
este prezent la timpComparînd și cîntărind rezultatele economice obținute de-a lungul anilor, Cooperativa Agricolă de Producție din comuna Gheorghe Lazăr se numără printre unitățile de mijloc din județul Ialomița. Aici recoltele realizate, fără a se situa la cotele de virf, au adus beneficii, ca rezultat al grijii cu care s-a investit fiecare leu, ăl spiritului gospodăresc prezent la nivelul fiecărei formații de lucru. în anul trecut, bunăoară, s-au realizat aici peste 5 000 kg grîu, 16 300 kg porumb știuleți și 50 tone sfeclă de zahăr la hectar, iar fermele zootehnice și-au îndeplinit indicatorii de plan. Pentru 1989, anul cind eficiența economică se situează pe primul plan, un rol determinant îl au calitatea muncii prestate, organizarea judicioasă a întregii activități.Oglinda muncii, a spiritului gospodăresc cu care se acționează la C.A.P. Gheorghe Lazăr este cimpul, unde lanurile de porumb, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr, soia și fasole sint viguroase și dau garanția obținerii unor producții cu adevărat record. Președintele unității, Ionel Andrei, împreună cu inginerul-șef, Iulian Eremia, cu care am stat de vorbă, remarcau cu bucurie faptul că mărirea fondului de cereale și legume destinat retribuirii în natură, măsură adoptată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie un puternic stimulent pentru realizarea de producții agricole mari. în acest an, prin creșterea fondului de retribuire în natură la grîu și porumb, cantitățile ce vor rămîne în gospodăriile cooperatorilor vor fi mult mai mari ca în 1988. „Acum principala problemă este de a întări climatul de muncă și de întrecere pe care am reușit să-l asigurăm — ne spune tovarășul Ionel Andrei. întreaga suprafață de peste 3 000 hectare este 

boabe la hectar. De apă au nevoie și culturile furajere, în condițiile în care intenționăm să luăm patru sau cinci coase. Or, fără apă, orice am face, nu putem atinge aceste niveluri de producție".Cooperativa Agricolă de Producție Mătăsaru dispune de 1 064 hectare amenajate pentru irigații, care au fost recepționate în trei etape : 499 hectare la 6 noiembrie 1987, 163 hectare la 31 mai 1988 și 405 hectare la 23 decembrie 1988. Aflăm că anul trecut au fost irigate o singură dată numai 277 hectare. Despre producțiile planificate in condiții de irigare ne vorbește inginerul-șef al acestei 

unități, Florin Diaconu : în medie la hectar 20 de tone de porumb știuleți, 7 000 kg de grîu și orz, cel puțin 10 000 unități nutritive etc. Cauzele nefuncționării sistemului — aceleași ca și la Mogoșani.Surprinde de la bun început un fapt : la nici una din amenajări, comisiile de recepție, numite prin hotărîrea unor foruri superioare, și avînd, deci, atribuții precise în ce privește finalizarea și calitatea lucrărilor, într-un cuvîiit funcționalitatea sistemelor, n-au făcut nici o obiecție, deși se pretinde că au fost executate probele cu apă și celelalte încercări, așa cum prevede legea. Cum se explică atunci defecțiunile din sisteme, faptul că și la această dată mai sint lucrări neterminate ? După cum a rezultat din discuții cu conducerile unităților agricole beneficiare, la recepțiile de punere in funcțiune nu s-a efectuat verificarea completă a diferitelor componente ale sistemului și a acestuia în ansamblu, cu doeumen- tațiile în față, controlîndu-se canal cu canal, stație cu stație, probîn- du-se conductă cu conductă. Așa s-a ajuns ca în hirtii totul să fie perfect, iar in cîmp situația să fie cu totul 

amenajată la irigat șl putem da plantelor apa necesară dezvoltării lor optjme. în această primăvară, cind zona noastră a fost ocolită de precipitații, pentru a iriga suprafețe cît mai mari noi am muncit zi și- noapte la schimbarea aripilor de ploaie, iar culturile n-au simțit seceta. Cind s-au lansat cifrele de plan, cooperatorii au fost convinși că producțiile planificate sint pe deplin realizabile. E drept că in munca noastră experiența fruntașilor ne-a fost de un real folos. S-a pornit de la faptul că unele echipe au realizat anul trecut 23 000 kg știuleți la hectar, iar altele doar 15 000—16 000 kg la hectar, toate avind aceleași condiții create. Iar cind între formații sint asemenea diferențe înseamnă că noi, conducerea, n-am acționat peste tot la fel de bine. Că unele echipe, mă refer la cele cu producții mici, nu și-au realizat lucrările la timp și de calitate, că specialiștii nu au știut să-i îndrume și să-i controleze pe mecanizatori și pe cooperatori. în iarna trecută, de exemplu, am discutat CU fiecare cooperator în parte în adunările pe fermă, cooperativă și la învățămîntul agrozootehnic, pornind de la forma de retribuire în acord global și avantajele ■ acestuia. 'Le-am explicat oamenilor că un cooperator care realizează sarcinile de plan la hectar, de exemplu la porumb, va fi retribuit în natură cu a- proape 2 500 kg știuleți. în angajamentul de acord global încheiat între echipă și șeful de fermă, conducerea fermei și consiliul de conducere al unității sint stipulate în amănunt obligațiile și drepturile fiecăreia dintre părți. Astfel, echipa se angajează să efectueze lucrările manuale potrivit tehnologiilor stabilite pe suprafețele respective și să obțină producțiile fizice planificate. La rîndul lui, șeful de fermă se 

alta. Un exemplu concludent în această privință îl oferă Cooperativa Agricolă Odobești, din alt consiliu agroindustrial. Cind au fost date in primire unității amenajările (după recepție !), inginerul-șef al cooperativei a avut o obiecție : în loc de 590 de hectare, pentru cît semnase comisia, a redus suprafața la 490 hectare, cu mențiunea că nu s-au executat probele cu apă și nu s-au astupat antenele. Pe bună dreptate se pune întrebarea : pe ce bază a semnat coșnisia ?Discuțiile purtate cu factori de răspundere de la județ și consiliul agroindustrial au evidențiat faptul că, in 

general, din comisiile de recepție nu fac parte tocmai reprezentanții unităților agricole beneficiare, cei care, așa cum se prevede în legea investițiilor, preiau obiectivul spre exploatare și care, in mod obligatoriu, trebuie să confirme sau să infirme recepțiile, ei fiind cei mai interesați în buna funcționare a sistemelor. Singura comisie de recepție din care a făcut parte un reprezentant al cooperativei a fost cea care a recepționat amenajările de la Crînguri. Dar reprezentantul, o șefă de fermă, nu s-a prezentat, ca și alți 6 membri din cei 17 cîți au fost îrt comisie. Aceasta pune sub semnul întrebării seriozitatea cu care a fost privită misiunea încredințată, de a asigura recepția in bune condiții a acestui obiectiv. Tinind seama că din comisia de recepție numită printr-o hotărire specială făceau parte cadre competente de la diferite organisme agricole centrale și județene — Institutul de Cercetări cu Profil de Irigații de la Băneasa-Giur- giu, Institutul Central de Proiectări pentru îmbunătățiri Funciare, Stațiunea de Cercetări Bilcesti din județul Argeș, băncile agricole centrală și ale județelor Argeș și Dîmbovița, 

obligă să asigure, cu sprijinul conducerii unității, arătura de bază, pregătirea terenului, semănatul, prăși- tul mecanic, transportul producției principale și a celei secundare. Să acorde asistența pentru aplicarea tehnologiilor de producție și’ să efectueze plata drepturilor de retribuire în raport cu volumul de muncă efectuat și producțiile fizice rezultate".De remarcat este faptul că la ora actuală toate culturile prășitoare sint deosebit de curate, iar densitățile respectate cu strictețe. De altfel, inginerul-șef al unității, Iulian Eremia, ne spunea că pentru obținerea producției prevăzute la porumb — 15 700 kg boabe la hectar — s-au procurat semințe de cea mai mare productivitate. în prezent, în toate fermele, s-a trecut la executarea celei de-a treia pravile mecanice și manuale. Imediat după realizarea lucrării de întreținere, cooperatorii trec Ia Irigat, asigurînd în acest fel condiții optime de dezvoltare culturilor. Am discutat cu mai mulți cooperatori din echipele conduse de Vasile R. Vasi- le. Stana Sasu, Gabriela Marin șî Tudora Chiroiu. Toți erau convinși că in acest an au condiții să realizeze și chiar să depășească producțiile planificate la culturile angajate in acord global. De data aceasta, controlul și îndrumarea permanente au făcut, așa cum aprecia și inginerul- șef al unității, ca pe fiecare hectar de porumb să rămînă cel puțin 65 000 de plante recoltabile.Pretutindeni în fermele Cooperativei Agricole de Producție Gheorghe Lazăr, calitatea muncii efectuate de cooperatori se vede din modul în care se prezintă și se dezvoltă culturile.
Mihai V1ȘO1Ucorespondentul „Scînteii*

oficiile județene de cadastru din județele Argeș și Dîmbovița, I.E.E.L.I.F. Argeș, C.S.P., Departamentul Agriculturii de Stat, direcția agricolă județeană ș.a, — aceasta scoate în evidență și mai mult ușurința de neadmis cu care s-a făcut recepționarea acestei amenajări. La celelalte unități — Mogoșani și Mătăsaru — lucrurile sint mai simple. S-a semnat recepția fără nici o obiecție, cu toate că s-a știut că nu există sursă de apă. Dacă la Cooperativa Agricolă din Cringurile, în comisia de recepție a figurat un reprezentant al unității, la Mogoșani și Mătăsaru s-a considerat că nu este necesar. Ce părere au în legătură cu această problemă factorii cu munci de răspundere de la organele de specialitate ? Notăm cîteva opinii cu precizarea că poziția lor ar fi fost cu adevărat eficientă dacă era exprimată la timp. Ion Măruță, jurist la U.J.C.A.P. : „Din punct de vedere juridic, beneficiarul direct este cel care trebuie să semneze". Aurelia Necșoiu, vicepreședinte al U.J.C.A.P. : „Procedeul care s-a aplicat este nelegal. Nu este permis ca altcineva să decidă în numele cooperativei agricole de producție". Marin Vintilă, președintele consiliului agroindustrial : „Am semnalat această situație, dar nu s-a ținut seamă de ea. Consider că datoria comisiei de recepție este să vadă totul, antenă cu antenă, stație cu stație, canalele, toate celelalte lucrări, să participe la probe și numai după ce constată că sistemul funcționează la perfecție să-și dea avizul. Prezența factorilor de răspundere din unități, singurii care cunosc fiecare palmă de loc, este absolut necesară. Aș mal adăuga că aceasta intră și în atribuțiile noastre, de aceea nu înțeleg de ce nu am fost incluși în comisie".Cele arătate dovedesc că atit la executarea amenajărilor pentru irigații, cît șî la punerea ,lor în funcțiune nu numai că nu s-a manifestat exigența necesară, dar au avut loc abateri grave de la normele legale în vigoare. Este de datoria organelor agricole județene să acționeze in așa fel incit, pe parcursul executării amenajărilor, printr-un control permanent, să asigure calitatea lucrărilor, obiectiv cu obiectiv, iar recepționarea acestora să se facă cu participarea nemijlocită a reprezentanților unităților agricole, funcționarea sistemelor la întreaga capacitate fiind una din condițiile realizării de producții superioare, ale unei activități rentabile.
Lucian C1UBOTARU



PAGINA 4 SCINTEIA --miercuri 7 iunie 1989

f

Cunoașterea realităților satului - 
sursa perfecționării muncii politico-educative

Amploarea și multitudinea obiectivelor pe care și le propune societatea socialistă românească in etapa pe care o străbate astăzi fac să sporească in măsură însemnată rolul participării conștiente a tuturor oamenilor la înfăptuirea acestora, implicit impun răspunderi tot mai mari activității politico-ideologice și cultural educative, de formare a conștiinței Înaintate, revoluționare. Asupra acestor răspunderi am discutat de curînd cu specialiști din unități agricole și cadre didactice din două localități ale județului Covasna : Ghidfalău și Valea Crișului.„Nu poate să ne fie indiferent modul cum se desfășoară activitatea politico-educativă și cultural-ar- tistică din localitatea in care lucrăm — arăta inginerul zootehnist Alexandru Lungu. directorul Asociației Economice Intercooperatiste din Ghidfalău — dat fiind că eficiența economică superioară a unei unități agricole depinde, în primul rînd, de calitatea activității tuturor celor ce muncesc în cadrul ei, iar aceasta se află în nemijlocită legătură cu forța de înriurire și convingere a muncii politico-educative. în acest sens, în localitatea noastră s-a acționat cu mai multă răspundere pentru ca întregul sistem al învăță- mîntului politico-ideologic să asigure o mai bună pregătire în acest domeniu, pentru ca alte mijloace de înriurire — propaganda prin conferințe, serile de calcul, în general discuțiile pe probleme de specialitate, de rentabilizare a unităților — să aibă o mai accentuată finalitate practică. în toate aceste acțiuni s-a acordat o mare atenție înțelegerii de către fiecare om a importanței muncii de bună calitate, respectiv a unei activități rentabile. Cred că în rezultatele elocvente pe care le-am obținut în ultima vreme — în 1986 înregistram pierderi de 3 milioane de lei, iar în anul trecut am obținut beneficii de peste 300 mii lei — este încorporată și contribuția acestor acțiuni politico-educative.Este un adevăr incontestabil că în orice domeniu activitatea este perfectibilă. De fapt, acest principiu ne călăuzește în permanență, ne îndeamnă să-i învățăm, în special pe tineri, ca în fiecare zi să facă mai mult și mai bine decît ieri și să gîndească cum să obțină mîine re

zultate mai bune decît azi. Cred că în acest sens consiliul comunal al educației politice și culturii socialiste poate să facă mai mult, să se constituie in acel sector care polarizează toate forțele intelectuale ale satului la acțiuni susținute permanent, cu limpede mesaj educativ, pentru ridicarea nivelului calitativ al vieții spirituale a localității".„în comuna noastră activitatea culturală a cunoscut în ultimii ani o autentică înflorire — ne spunea Lajos Tot. profesor la Școala generală din Ghidfalău. Cred însă, cu toate acestea, că mai sînt încă foarte multe de făcut pentru creșterea eficienței sale formative. în primul rînd, consider că, la noi, consiliul comunal al educației politice și cul

a căror muncă, în general, poate fi apreciată ca satisfăcătoare — arată Gheorghe Diaconu, inginer agronom, președintele cooperativei agricole de producție din localitate. Putem fi mulțumiți cu formațiile cultural-artistice care activează în localitate. Putem fi mulțumiți și de faptul că se folosesc mai sistematic mijloace cu putere sporită de inriu- rire, fapt ce se reflectă în toate domeniile de activitate. înainte de toate în rezultatele obținute in producția agricolă. Totuși, iacă nu putem să ne declarăm mulțumiți cu ceea ce am făcut pentru oameni, pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale, științifice și de cultură generală. Nu sînt îndeajuns cunoscute preferințele culturale.
Experiențe și preocupări în județul Covasna

turii socialiste și-a pus incă în prea mică măsură întrebarea : care sînt dezideratele și nevoile culturale ale oamenilor ? Iar necunoscîndu-le în profunzime, este aproape normal ca și activitatea educativă să nu corespundă întru totul comandamentelor actuale, necesităților cotidiene ale oamenilor.Cred, de asemenea, că activitatea acestui organism este înrîurită încă de concepția potrivit căreia în localitățile din apropierea marilor orașe (așa cum este Ghidfalăul față de reședința județului nostru) nu este nevoie să existe o preocupare pentru ridicarea vieții spirituale. întru- cît locuitorii acestor așezări sint și beneficiarii manifestărilor politico- ideologice si cultural-artistice organizate la Sfîntu Gheorghe. Pledînd pentru ca factorii educaționali de la nivelul județului să organizeze diferite acțiuni de înaltă ținută la care locuitorii din comunele învecinate să participe, cred că eforturile trebuie îndreptate înspre organizarea in fiecare localitate a unor manifestări similare de ținută, căci principalul element este buna organizare și desfășurare a activităților cultural-educative la nivelul unităților economice, al comunei și satelor etc.“.„Ca și alte comune. Valea Crișului dispune de numeroși intelectuali

preocupările lor. Mai pe larg m-aș referi la intelectualitatea tehnică din comuna noastră, care este bine reprezentată prin numeroși ingineri, economiști, tehnicieni etc. Festivalul național „Cintarea României" oferă un excelent cadru de afirmare a talentelor creatoare ale cetățenilor comunei. Creația tehnică are tot atît de fertil cîmp de afirmare și în agricultură ca și in alte domenii de activitate, dar în prea mică măsură s-a avut în vedere acest aspect al muncii, deși este larg răs- pindită convingerea că omul zilelor noastre nu este numai un simplu consumator de cultură și asimilator de cunoștințe tehnice, ci și un creator de bunuri spirituale. De aceea, ne-am propus ca în cadrul unității noastre să înființăm un club de creație agrozootehnică; in cadrul căruia să stimulăm. în special, interesul tineretului pentru cercetarea în acest domeniu, pentru găsirea unor metode mai eficiente de cultivare a plantelor^și creștere a animalelor".„Și Valea Crișului se numără printre localitățile situate în apropierea unui centru urban important ; din această cauză peste 600 de locuitori de aici lucrează în diferite întreprinderi și instituții din Sfîntu Gheorghe ; la rîndul lor, numeroși intelectuali din reședința de

județ iși desfășoară activitatea de bază în comuna noastră — arăta Andrei Dealt, directorul școlii generale din localitate. Consider că o analiză profundă a activităților politico-educative destinate acestor categorii ar merita să fie realizată în consiliul comunal ai educației politice și culturii socialiste. Finăîn momentul de față nu s-a creat un sistem de conlucrare între acestorganism și unitățile economice sau instituțiile din reședința de județ,unde consătenii noștri sint încadrați. Este; limpede, de asemenea, că intelectualii care activează în Comună se implică încă prea puțin in viața spirituală a acesteia. Această situație este alimentată. într-o măsură, și de slaba preocupare în acest sens a consiliului comunal al educației politice și culturii socialiste. Simplul fapt că într-un an de zile (mă refer la 1988) nu s-a analizat in acest organism nici o problemă de ordin educativ, nu s-a efectuat nici un studiu asupra vieții culturale a satului și, în acest context, asupra implicării intelectualității in viața spirituală a comunei, spune multe în acest sens. După cum faptul că sîntem conștienți de neajunsurile existente în activitatea cultural-educativă, în folosirea importantului potențial uman de care dispunem constituie o premisă pentru ca întreaga activitate de formare a conștiinței revoluționare să se ridice la nivelul cerințelor actuale".Din spusele interlocutorilor noștri am desprins cîteva concluzii cu valoare mai largă. între acestea : necesitatea ca fiecare dintre consiliile educației politice și culturii socialiste să/asigure continua ridicare a nivelului calitativ al activităților cultural-educative prin o mai puternică implicare a tuturor intelectualilor în viața spirituală a satului. Aceasta nu înseamnă numai prezența lor activă în cadrul unor formații artistice, ci participarea lor susținută la alcătuirea și desfășurarea unor programe de activități educative care, pe baza cunoașterii realităților din localitățile respective, să țină seama de specificul categoriilor socioprofesionale, de preferințele celor cărora li se adre-
Constantin TIMA.RUcorespondentul „Scînteii"

INFORMATICA 
în sprijinul îmbunătățirii muncii 

de instruire și educare a tinerei generațiiNu sînt puține, ca in orice instituție care are și sarcini administrative, documentele aflate la un inspectorat școlar : evidențe, planuri de muncă, situații, statistici, material bibliografic, psihopedagogie, metodic etc. Și, la fel de adevărat, în loc ca ele să se simplifice, tendința este de a se complica și înmulți. Mai ales cele din domeniul evidenței, ceea ce pină la un punct e firesc. O bună activitate de îndrumare și control, realizată sistematic și eficient, se sprijină in primul rînd pe o informație cuprinzătoare. Pentru a o realiza, din inventarul documentar foarte bogat, e nevoie adesea de timp relativ îndelungat — iar acest timp, fără indoială, ar putea fi folosit la altceva, afectat muncii de concepție metodologică, activităților metodice propriu-zise. „Scriptologia", cum e numită cu un termen dacă nu prea academic, oricum, nu departe de adevăr, poate fi însă și ea simplificată, o muncă de citeva ore (sau chiar zile) se poate concentra în cîteva minute, pe deasupra fără riscul de a greși. Memoria calculatorului electronic nu are cusur. Cu condiția, bineînțeles, de a fi programat cum se cuvine, el iți oferă în citeva minute informațiile dorite.Asistam la o asemenea demonstrație la sediul Inspectoratului Școlar 
al Județului Arad, instituție reprezentativă pe țară pentru organizarea muncii, modernizarea mijloacelor metodologice, eficiența unor eforturi considerabile tocmai în această direcție, a îmbunătățirii activității metodice. Aici a fost dat in folosință, în urmă cu mai bine de un an, un centru de coordonare a activității de cercetare și perfecționare a personalului didactic, dotat cu 4 microcalculatoare conectate pe linie de tele- transmisie la un „Coral" și un „Independent" (calculatoare de putere mare), mijloacele audiovizuale necesare (aspectomate, magnetofon, circuite închise de amplificare) și încă o sală de informatică cu 11 calculatoare personale, monitoare alb-negru și color. în urma unui control complex efectuat în județul Arad, Ministerul Educației și învățămintului a recomandat, de altfel, printr-o adresă oficială, tuturor inspectoratelor școlare județene să preia, în urma unei vizite de documentare, valoroasa experiență a instituției arădene.Două direcții de acțiune, așadar, se regăsesc în sala de la etajul doi; sofisticată la prima vedere, așa cum pare orice colț utilat cu ultramoderna aparatură electronică, cel puțin pentru neșpecialist. Profesorii Maria Bucur, inspector școlar general, și Călin Drăgoi, inspector pentru probleme de perfecționare, ni le prezintă in detaliu. Pe de o parte, acti
vitățile de perfecționare, care constau în cursuri de informatică pentru cadrele didactice (o serie), conform programelor stabilite de minister, și pentru elevi (trei serii, corespunzător celor trei niveluri : învățămînt primar, gimnazial, liceal). La acestea se adaugă un curs de informatică pentru laboranții specializați în domeniu și unul de utilizare a mijloacelor de învățămînt pentru cadrele didactice. 60 de profesori participă acum la cursurile de informatică, începute inițial doar cu cei care predau matematică la clasa a IX-a, unde, conform programei, au fost introduse cunoștințe de informatică. Disciplina pătrunde însă cu pași repezi în toate domeniile de activitate — iar școala trebuie să asigure — cu un pas înainte, ar fi modul ideal — pregătirea în consecință a viitorilor muncitori și specialiști. Mijloc de învățămint foarte modern, calculatorul facilitează o serie întreagă de operații în cadrul lecției (in primul rînd, observații experimentale imposibil de vizualizat altfel), sporește eficiența altor observații, înlesnește sistematiza

rea și fixarea cunoștințelor. Dar pent' u aceasta e nevoie de cunoștințe și deprinderi adecvate din partea cadrelor didactice în primul rind, a elevilor care folosesc calculatorul, in al doilea rind. Apoi se impune regîndirea lecției, „construirea" ei modernă — restructurarea metodică a lecției in funcție de atare mijloace, și nu simpla introducere a acestora într-o lecție concepută tradițional.Profesorii care urmează cursurile din cadrul inspectoratului școlar arădean — ne spuneau interlocutorii noștri — sînt actualmente de varii specialități, în concordanță cu preocupările de modernizare și informatizare a tehnologiei didactice la cele mai multe obiecte, la lecțiile Ia care lucrul pe calculator se pretează. în privința acestei preocupări, de pregătire și perfecționare a profesorilor în domeniul informaticii aplicate in metodologia didactică, de alcătuire a unor seturi de programe, există experiențe notabile îp mai multe județe. Din cele cu care am venit in contact în ultimul timp, am aminti aici cursurile de informatică desfășurate ■ în cadrul Inspectoratului 
Școlar al Județului Vilcea, inaugurate în anul școlar trecut, în colaborare cu centrul teritorial de calcul. „Sînt, ne spune prof. Ion Urea, inspector școlar general, cursuri cu o durată de 8 luni, absolvite în 1988 de 45 de profesori de matematică din județ. La cele inaugurate în octombrie anul trecut participă și cadre didactice de alte specialități (fizică, chimie). S-a creat astfel o e- mulație intre profesorii din cele 18 licee din județ, dotate aproape toate cu microcalculatoare (avem acum în jur de 100 de calculatoare în județ). Important e faptul că la a- ceastă acțiune de introducere a informaticii în procesul didactic au fost antrenați foarte mulți elevi. între licee se fac utile schimburi de experiență — de programe de lecții asistate de calculator. Apoi, in cadrul cercurilor de perfecționare la nivel de județ, am introdus teme (prototipuri de lecții) care beneficiază de asistența -calculatorului, ca, de exemplu, la matematică, probleme de .geometrie in spațiu, unde imaginea de pe monitorul calculatorului are un rol esențial în vi

zualizarea unor corpuri și relații geometrice, teoria numerelor, calculul probabilităților sau, la fizică, dilatarea corpurilor, structura materiei etc. Profesorii absolvenți deja ai cursurilor noastre sînt ei înșiși instructori pentru colegii lor din școli, familiarizîndu-i cu tehnica de programare aplicată la necesități didactice".Memoria calculatorului, spuneam, nu are cusur. Cealaltă activitate principală desfășurată în cadrul centrului de coordonare a activității de cercetare și perfecționare a personalului didactic de la sediul Inspectoratului școlar al județului Arad constă în evidența și controlul cu ajutorul tehnicii informatice. „Trei pachete mari de programe, toate în premieră pe plan național — ne prezenta prof. Călin Drăgoi — vin in sprijinul muncii inspectorilor noștri". Toate reprezintă, adăugăm noi, finalizarea unor experiențe originale și de reală eficiență. Un program cuprinde prelucrarea statistică integrală a oricărui tip de date de măsurare din științele sociale (psihologie, pedagogie, sociologie), eu alte criterii decît cele tradiționale, venind in ajutorul activităților de îndrumare metodică. Al doilea este un program de evidență a personalului didactic din județ (toate datele din fișa de încadrare). Cerem gazdelor noastre numărul profesorilor cu gradul întîi din județ. în 3—4 minute pe cadranul calculatorului apare afișat numărul, apoi, în ordine alfabetică, numele profesorilor și datele strict necesare muncii de e- vidență (data nașterii, specialitatea, școala, starea civilă etc.). Un efort de căutare în tabele, situații, dosare ș.a.m.d. e redus la moderna — și fără greș — gestiune de date afișată de calculator. In fine, al treilea program cuprinde evidența acțiunilor de perfecționare a cadrelor didactice (în zilele metodice) pe parcursul unui an școlar. Am fost desigur curioși să vedem, din nou, la lucru calculatorul. In la fel de puține minute aveam să parcurgem acțiunile metodice din intervalul solicitat (cîteva exemple : „Modalități de însușire a documentelor de partid, ca și a lecțiilor de limba română" — la Școala nr. 22 din Arad.

„Stimularea creativității elevilor la lecțiile de fizică" — Școala nr. 18 Arad, „Rolul lecturii suplimentare in dezvoltarea capacității de comunicare și de exprimare a e- levilor" — Școala Dieci, „Organizarea muncii independente a elevilor — condiție importantă pentru aprofundarea cunoștințelor de matematică" ’— Liceul din Sebiș, „Metode pedagogice moderne in predarea geografiei" — Liceul din Sîntana, „Modalități de tratare diferențiată a elevilor în lecțiile cu sarcini de dezvoltare a calităților motrice" — Școala Tîrnova etc.). Cum lesne se poate observa, un sistem bine pus la punct de evidență și control, de informare, atît de necesar activității complexe desfășurate de inspectorii școlari,, a căror muncă este ea însăși planificată și urmărită cu a- jutorul tehnicilor informaticii. O excelentă realizare, prin urmare, a colectivului arădean, care se cuvine cunoscută fără întîrziere de către toți inspectorii școlari din țară — și mai ales o experiență ce merită generalizată la toate inspectoratele școlare.
Costln TUCH1IA

Trăim o epocă în care sentî« meniul estetic devine un im» perativ, o aspirație permanentă de a realiza frumosul în toate împrejurările. Efervescenta creatoare care se manifestă pe toate tărimurile culturii noastre este vădită și în planul artei decorative. Continua dorință de Înfrumusețare a tot ceea ce ne înconjoară a impus acestui domeniu să se afirme în toată plenitudinea. Milenar șl în același timp atit de modern, domeniul ceramicii și sticlăriei reunește in zilele noastre prestigiul unei arte arhaice cu rafinamentul artistic al structurilor născute din revoluțiile artistice ale veacului. Civilizația modernă, avintul reînnoitor al construcțiilor urbane, modificarea gustului, a formelor, a tehnicilor au găsit în materia maleabilă a ceramicii și sticlei un mijloc important de exprimare. Și dacă ar fi să privim retrospectiv evoluția acestui gen. nu putem să nu menționăm prezența, in viața noastră artistică, a unor serii succesive de absolvenți ai institutelor de specialitate, tot așa cum nu putem trece cu vederea afirmarea acestor genuri în manifestări de specialitate fie că se numeau trienale sau quadrienale, in numeroase simpozioane care au loc anual pe lingă principalele întreprinderi de sticlărie și porțelan din țară. " Toate acestea au constituit etape decisive în afirmarea modernă a domeniului atît ca problematică, cît și ca diversitate de expresie.PROBLEMELE CREAȚIEI în domeniul ceramicii și sticlăriei au provocat mai direct o discuție desfășurată la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, discuție cu participarea creatorilor și a beneficiarilor. Punctul de plecare l-a nul sticlei și porțelanului", nifestare12 cu 86 5 prilej, studiul de opțiuni asupra modelelor întocmite de Ministerul Comerțului Interior, faptul că pentru prima dată o instituție de primă importanță culturală cum este Muzeul de Artă își acordă girul unor produse ce vor fi însoțite de „eticheta" 6i „emblema" de calitate constituie — așa' cum sublinia tovarășul Iulian Crețu, coordonator al sectorului creație în Centrala Industriei și Sticlăriei — stimulente pentru producția viitoare. Ca și cea de-a doua ediție a salonului, care va fi organizată tot la acestui an, contractare„Salonul, președintele juriului, a pus în valoare acumulări existente, mărturii ale colaborării, cu marile posibilități oie- rite de industrie, a unor deosebite înzestrări artistice. El a inaugurat o manifestare care nu a existat, o manifestare care iși anunță de pe acum rezultatele intrucit multe din produsele care vor ieși pe piață poartă a- cum girul de calitate al Muzeului de Artă. Rar se intimplă in străinătate ca un muzeu de artă important sâ-și asume această răspundere. Și iată, la noi a fost depășită prejudecata conform căreia muzeul nu trebuie să se amestece in problemele formelor cu caracter oarecum trecător. Este o experiență care va deveni un punct de referință pentru multă vreme intrucit. iată, s-a anunțat cea de-a doua manifestare similară. Salonul a constituit o prezență semnificativă și a arătat incă o dată, așa cum creația românească a tăcut-o în numeroase confruntări internaționale, că țara noastră e o mină de talente care se manifestă in zone artistice implicmd bunul-gust și fantezia creatoare. O mină care va trebui exploatată in continuare, pe de o parte în relația cu posibilitatea realizării proiectelor cu mijloace industriale, iar pe de altă parte în legătură cu posibilitățile de valorificare — pentru că multe din lucrările jurizate sînt foarte frumoase, dar rămin simple puncte de referință intr-un muzeu".„Valorificarea creatoăre a marilor tradiții devenite multimilenare pe meleagurile unor străvechi vetre de civilizație — arăta Eugenia Antonescu, șefa secției de artă decorativă europeană din Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România — a fost abordată acum de toți factorii interesați : Consiliul Cul-

' ; nâ. Asfâ trebuie sâ implice o ciplină metodică de producție rializată, care să promoveze plan social nevoia de frumos, serția elementului artistic în ducția industrială cere o angajară hotărîtă în planul imediat, dar și o muncă de perspectivă pentru a configura un tip de intervenție eficace a factorului artă în modelarea estetică a obiectelor din mediul înconjurător. In acest sens, tovarășa Geor- geta Dabu, șefa serviciului producție din Ministerul Comerțului Interior. afirma t „Noi, ca oameni care facem comerț, și dumneavoastră, ca artiști, avem mult de învățat de la marele public. El e judecătorul tuturor. Dacă el apreciază produsele, putem fi mulțumiți. Pentru comerț, salonul a reprezentat o primă experiență, cu atît mai necesară cu cît diversificarea producței a cunoscut o dinamică ascendentă în ultimii zece ani. Inițial credeam că lucrările vor întruni doar calități de ordin artistic. Dar am văzut că ele aveau aspect funcțional și puteau fi contractate la fondul pieței. Este motivul pentru care am oferit din partea comerțului, premii pe criterii care vizau, desigur, tul comercial al tăm pentru viitor

noi soluții estetice gî tehnologice.' ? nâ. Asta trebuie sâ implice o 
Dar fie că este vorba de remarcabili ................ - ■membri ai U.A.P. (ca Dumitru Voi- cu, Dan Bâncilă, Ion Berende, Dan Popovici, Mihaela Cvasnevski, Alexandra Gheorghe, menționînd doar cîțiva dintre ei), sau de pleiada artiștilor din industrie, absolvenți ai institutelor de artă plastică aparți- nînd centrelor de faimă națională ca Alba Iulia, Cluj-Napoca, Curtea de Argeș, Dorohoi, Pădurea Neagră. Poiana Codrului, Sighișoara. Baia Mare. Turda și încă alte cîteva, toți participant!! sînt învestiți cu seînteia focului prometeic ce caracterizează strălucita epocă pe care o parcurgem noi înșine. în același timp, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, găzduind și par- ticipînd la organizarea acestui spectaculos act cultural de reverberație națională. își afirmă o dată mai mult nobila menire de vistiernic și stimulator consecvent al promovării artei contemporane românești".Referindu-se concret la problemele de creație, Mihai Țopescu — creator la întreprinderea de Sticlărie din Tîrgu Jiu — afirmă : „Mi se pare impropriu să continuăm a împărți creația din domeniul sticlei și ceramicii în «industrială- și «artistică». Cred că un produs industrial ar tre-
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(Urmare din pag. I)Casa centrală a pionierilor și șoimilor patriei. Impresia cu care rămii după a- semenea vizite și popasuri este aceea a copilăriei fericite, atent, grijuliu și permanent supravegheată de către educatori. învățători și profesori, de către cadre de specialitate la care pregătirea profesională iși dă în chip fericit mina cu dragostea și sensibilitatea, cu capacitatea de a intui și de a cunoaște îndeaproape sufletul și psihologia copiilor in general ; de a le cunoaște și de a acționa, prin mijloace specifice, pentru dezvoltarea aptitudinilor celor mici intru folosul și spre buna pregătire a lor pentru muncă și viață.Departe sau nu de lumea copiilor, mai vechi ori mai nou reporter al ei, nu se poate, mi-am spus, să nu rămii emoționat atunci cind vezi mîinile și ochii unor copii incercind să descifreze taina desenului și picturii sau să deprindă îndeletnicirea mînuirii a- cului și gherghefului, a

muncii cu uneltele și sculele (acum în miniatură, peste cîțiva ani în mărime naturală) unor viitoare profesii pe care vor fi chemați să le practice in fabricile, in marile unități economice ale viitorului. Nu se poate, mi-am spus, să nu te emoționezi privind complexele instalații electronice ori vehicule ale viitorului, executate în miniatură de către pionierii din cele mai diverse colțuri ale țării și expuse intr-o sugestivă expoziție deschisă la Casa lor centrală din Capitală. Pe ei, pe talentații elevi și pionieri i-am intîlnit, cu o- cazia amintită, în laboratoare și ateliere, lucrînd cu migală și pricepere, dar mai ales cu pasiune și dăruire, în fața planșetelor, a machetelor sau bancurilor de tîmplărie sau fierărie. Și iarăși am avut revelația cea mai concret posibilă, și de această dată, a unui adevăr cunoscut și limpede pentru toată lumea : una dintre cele mai de preț ctitorii ale Epocii de aur este reprezentată de școală, de educație și

învățămint — învățămftitul actual românesc, integrat cu cercetarea, și producția, fiind strîns legat de necesitățile vieții sociale, ale formării cadrelor cu o temeinică pregătire pentru toate. sectoarele de activitate. „Sistemul nostru de învăță-

România un sfert din populația țării este cuprinsă în instituțiile de învățămînt, măsurile anunțate de curînd asigurind o și mai accentuată legare a școlii de producție (prin creșterea ponderii liceelor industrial-agrare). O amplă rețea școlară.
Lumina din ochii
copiilor

mint — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — asigură tuturor copiilor, întregului tineret al patriei noastre un nivel tot mai inalt de cunoștințe in toate domeniile de activitate. Viitorul patriei noastre este legat de ridicarea nivelului general de învățătură și cultură, care asigură copiilor și tineretului, întregii țări cunoștințe cit mai bune in toate domeniile". De altfel, astăzi, in

care reunește în cadrul în- vățămîntului primar și gimnazial aproape 14 000 de unități școlare moderne, beneficiind de aportul unui larg și competent detașament de cadre didactice (unități înzestrate cu laboratoare, ateliere, spații destinate educației fizice și sportului, formării și dezvoltării armonioase a tineretului), constituie o bază materială solidă și bogată pentru educarea tinerei

Noile străluciri
ale unei arte străvechi

Opinii privind implicarea mai activă 
a oamenilor de artă în dezvoltarea 

ceramicii și sticlăriei

constituit „Salo- ma- la care au participat întreprinderi din întreaga țară 380 de ‘ "creatori.mențiuni, modele realizate de Cele 11 premii .și decernate cu acest

sediul muzeului, în vara precedînd operațiunile de a produselor.sublinia Gh. Achiței,

turii șl Educației Socialiste, Uniunea Artiștilor Plastici, Centrala Industriei Sticlei și Ceramicii Fine, Ministerul Industriei Chimice cu întreprinderile de profil, CENTROCOOP. Se inaugurează astfel o colaborare, sperăm îndelungată. Ia care aderă treptat și consecvent marele beneficiar — publicul — căruia Ministerul Comerțului Interior, unul dintre organizatorii salonului, ii asigură la rîndul său distribuirea unora dintre aceste comori de frumos. Este semnificativă participarea unor centre industriale de profil, ce și-au ciști- gat un loc de frunte prin spiritul novator, științific, în căutarea unor
generații. Palatul pionierilor și șoimilor patriei — — ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", un dar de Soare și de lumină făcut copiilor de partid, de popor, cele 248 de case ale pionierilor și șoimilor patriei, cu o dotare materială, tehnică și didactică dintre cele mai moderne, contribuie, alături de familie și de școală, de ceilalți factori educaționali, la instruirea multilaterală a copiilor, întregind amplul sistem instituțional de pregătire profesională, tehnică, de ridicare a nivelului de cunoaștere și cultură al celei mai tinere generații.Și iarăși se cuvine amintit un adevăr demult cunoscut, dar care — cu ocazia filmărilor de care a- thinteam la Început — s-a relevat cu tărie și sub multiple aspecte. Acestei uriașe investiții materiale, dar și de încredere, a partidului și statului, a societății, tînăra generație îi răspunde pe potrivă : prin fapte exemplare de învățătură și muncă, prin rezultatele bune și foarte

bui in mod firesc să conțină tot atita artisticitate cît și unul «artistic». Mi se pare artificial să continuăm a ne împărți preocupările în două direcții : pe de o parte creație destinată industriei, iar pe de altă parte aceea destinată Fondului Plastic. Sîntem în aceeași profesie și gradul inalt de profesionalism trebuie să se citească atît intr-un pahar de folosință curentă, cît și intr-un obiect unicat, de artă decorativă".„Salonul — afirma Florin Maior, șeful secției creație la întreprinderea de profil din Curtea de Argeș — nu a putut reflecta întreaga noastră capacitate de creație. Cred că sîntem în stare de mult mai mult și sper ca viitoarea manifestare să pună mai deplin în valoare întregul nostru potențial creator. Să fie mai deplin o desfășurare, o prezență de calitate a ceea ce putem produce. E adevărat, sîntem cunoscuți, dar poate că nu în direcția potențialului de idei pe care le deținem și care s-au acumulat de generații. Aștept salon să devină lungă durată".„într-o recentănătate — adăuga . ___creator la întreprinderea de Sticlărie și Ceramică din Baia Mare — am constatat interesul, deosebit stîrnit de calitatea creației românești. Reprezentanți ai .multor firme din Europa, America de Sud. Asia au dorit să afle mai mult despre ceramica românească, astfel incit am fost nevoiți să istorisim tradițiile acestui gen. să improvizăm cîteva lecții despre ceramica neolitică sau despre centrele medievale de olătie, dar mai ales - despre deosebita dezvoltare pe care a cunoscut-o domeniul în ultimele decenii. Cred că, pe lingă prospectele de turism, ar fi deosebit de necesare, pentru o mai bună cunoaștere a noastră în lume, și popularizarea atît a unor domenii de străveche tradiție, cit și a dezvoltării moderne atît de spectaculoase a domeniului. Firește, în strînsă relație cu nota specifică a legăturilor cu etnografia românească".LEGĂTURĂ CU PUBLICUL este, așa cum a reieșit din discuții, unul din semnele caracteristice ale acestui domeniu. Posibilitatea tehnică a multiplicării la o scară foarte largă este, în condițiile actuale, o cale firească de a realiza o adevărată democrație a frumosului. Contribuția multiplu diferențiată a ceramicii și sticlăriei românești, dezvoltarea lor contemporană sint premise importante pentru o duselor artistice

și sper ca acest o manifestare dedeplasare în străi- Suciu Nicolae,

Integrare a pro- în viața cotidia-

produselor.ca aceste creații să fie la un nivel artistic și funcțional competitiv, în așa fel incit producția sâ fie apreciată așa cum se cuvine pe piața internă și externă. Și pentru a răspunde mai bine cerințelor comerciale, am dori să extindem acțiuni- , le de la «Curtea sticlarilor», care să prezinte unicate sau piese lucrate in «serie ' mică-, prezentate, ca un gir de calitate, cu e- tichete și embleme".„In relația acestor produse cu publicul — continua Gheorghe Achițeî — o întrebare se impune de la sine : cit de mari sint «seriile mici» ? sau cit le-am putea extinde ? Cred că ar fi bine să ne gindim ce am putea face pentru a cbntribui la succesul unui produs. Pot afirma, pe baza experienței de pină acum, că unele produse sînt cerute de publicul larg pe baza unor standarduri de gust care nu implică elementul «noutate». Altele sînt cerute de beneficiari de asemenea pe baza unor obișnuințe. Există și produse care aduc un mare coeficient de noutate. Și aici lucrurile trebuie diferențiate întrucît unele sînt primite cu reținere, altele, dimpotrivă, sînt acceptate imediat. Cred că este necesar să intervenim mai mult la acel nivel al producției care solicită și formează cumpărătorul în sensul bunului-gust. Și tocmai continuarea acestor manifestări purtînd girul de calitate al muzeului va constitui un impuls și pentru economie, și pentru creație, va contribui la o mai strînsă apropiere. în sensul bun al cuvîntului, intre artă și industrie".„Cred că ar trebui extinsă gama articolelor ce însoțesc fișa de creație a fiecărui autor — adăuga ing. Paul Scăunașu, director de producție în C.I.S.C.F. Mulți artiști au un nume cunoscut. Este firesc ca ei să fie cunoscuți de publicul foarte larg.Pentru a fi frumos, un obiect nu trebuie încărcat in mod excesiv cu decorații. Și aș face un apel către toți creatorii să manifeste o mai mare adaptabilitate față de cerințele multiplicării industriale, să înnobileze masa ceramicii sau știclei prin prelucrarea artistică. Prin asta se afirmă calitatea unui creator, prin asta s-au și impus produsele întreprinderilor din Baia Mare, Alba Iulia. Sighișoara. Mediaș. Bistrița, Avrig".în vederea stimulării producției industriale din punctul de vedere al creativității, vom nota în încheierea acestui schimb de opinii propunere! formulată de Alexandru Cebuc, directorul Muzeului de Artă, ca da două sau trei ori pe an. la sediul Muzeului Sticlei șl Porțelanului din București, să se organizeze o manifestare complexă în care să fie prezentate realizările cite unei întreprinderi de profil din țară. începutul va fi făcut în curînd prin prezentarea pentru marele public a producției realizate de întreprinderea din Sighișoara, deținătoare a marelui premiu al salonului.
Marina PREUTU

Aspect din secția de creație a întreprinderii de Sticlărie dinAvrigFoto :E. Dichiscanu

bune în activitățile practice, de creație tehnico-ști- ințifică din laboratoare, din cercurile tehnico-apli- cative, prin succesele obținute la concursurile pe o- biecte de învățămint și prin realizările de pe șantierele muncii patriotice, Ia strinsul recoltei, prin a- firmarea lor ba tinere talente in cadrul Festivalului național „Cintarea României", al „Daciadei". Tot aici se înscriu și laurii obținuți de copii, de tineri la olimpiadele internaționale de chimie, fizică, matematică, biologie, la concursurile și concertele muzicale pe care, ca mesageri ai artei șl culturii naționale, le susțin pe scenele lumii. Toate acestea îndrituiesc, cu deplină certitudine, adevărul că viitorul sînt ei — copiii de azi; că ei vor fi muncitorii, țăranii, intelectualii de miine. cei care vor duce mai departe tradițiile muncii, ale luptei revoluționare, ale dăruirii pentru progresul și independența patriei socialiste.
Florentin POPESCU

TIMA.RU
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Domnului HISSENE HABRE
Președintele Republicii Ciad N’DJAMENACu prilejul Zilei naționale a Republicii Ciad vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului ciadian.Sînt încredințat că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul popoarelor român și ciadian, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
• Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al poporului cehoslovac șt al nostru personal, vă rugăm să primiți cele mai sincere mulțumiri pentru felicitările adresate cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace — a 44-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei,Sîntem convinși că relațiile de prietenie dintre partidele noastre comuniste, dintre popoarele și țările noastre se vor dezvolta în continuare, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistentă mutuală, în conformitate cu hotărîrile adoptate la întîlnirea la nivel înalt, spre binele ponorului cehoslovac și al poporului român, al cauzei păcii și progresului.Vă adresăm, la rîndul nostru, salutări tovărășești și vă urăm dumneavoastră, iar, prin intermediul dumneavoastră, poporului român, mult succes în edificarea societății socialiste in patria dumneavoastră.

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

GUSTAV HUSAK
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace

LADISLAU ADAMEC
Președintele Guvernului

, Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvolînd teritoriul Republicii Socialiste România, cu prilejul unei vizite oficiale în Turcia, vă adresez salutul meu cordial, iar poporului României cele mai bune urări.

BRUNO F. STRAUB
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

CONTROLUL DE PARTID
(Urmare din pag. I) dicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor trebuie să se desfășoare pretutindeni sub conducerea și controlul direct al organelor și organizațiilor de partid. In agricultură, controlul de partid trebuie direcțional in această perioadă cu precădere spre efectuarea la un înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor, de pregătire și desfășurare în cele mai bune condiții ale campaniei de recoltare, spre îmbunătățirea activității din sectoarele zootehnice pentru a asigura, prin creșterea producției agricole, rentabilizarea tuturor unităților din agricultură, cerință de o deosebită importanță a înfăptuirii noii revoluții agrare.Trăsătura distinctivă a unui control eficace o reprezintă fermitatea în aplicarea pină la capăt a măsurilor stabilite, extgența dublată de competență, intransigența față de neajunsuri de orice fel, capacitatea de a discerne cauzele reale ale acestora și a oferi soluții optime pentru înlăturarea lor grabnică, de a sta- sbili căile concrete de perfecționare a muncii. Pe alocuri se mai întil- nesc tendințe de concepere formală a controlului, de limitare a controlului la consemnarea și depistarea deficiențelor, la simpla lor fotografiere. In ședința Consiliului de Stat din 30 mai a.c., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. combătind tendințele de form'alism in exercitarea controlului, arăta că acesta trebuie „să ajute la lichidarea lipsurilor, a neajunsurilor, la creșterea răspunderii, la perfecționarea întregii activități, pe baza principiilor autoconducerii și autogestiunii".Pornind de la faptul că organele și organizațiile de partid poartă întreaga răspundere pentru îndeplinirea hotăririlor de partid și legilor țării, a propriilor hotărîri și măsuri stabilite pentru domeniul lor de activitate, au datoria să îmbunătățească îndrumarea, să intensifice sprijinul, să efectueze consecvent un control preventiv, de preîntimpinare a apariției unor lipsuri și dificultăți. în acest sens, conducerea partidului a adoptat măsuri speciale privind planificarea și organizarea controlului înfăptuirii hotărîrilor de partid și legilor țării, printre care : • afectarea de către activiștii de partid și de stat a cel puțin două treimi din timpul de muncă deplasării in județe, municipii, orașe și comune, în unitățile economice și sociale• organizarea și desfășurarea întregii activități în domeniul controlului îndeplinirii hotărîrilor și legilor pe baza planurilor semestriale unice. întocmite. la nivel central și corelate cu cele elaborate la nivelul comitetelor județene. municipale, orășenești și comunale de partid• instruirea temeinică — Înainte de începerea acțiunii — a membrilor brigăzilor și colectivelor de control• răminerea în continuare a unor membri ai colectivelor de control acolo unde apar probleme deosebite spre a ajuta ne o nerioadă mai îndelungată organele de partid, de stat, de masă și obștești respective în aplicarea măsurilor de înlăturare a neajunsurilor • analiza sistematică de către comitetele de nartid a modului de aplicare a hotăririlor și legilor.Organele și organizațiile de partid dispun de numeroase modalități de exercitare a controlului. O eficiență deosebită o are controlul efectuat la fata locului, prin munca de zi cu zi a membrilor organelor șl organizațiilor de partid, ai comisiilor pe probleme, a activului de partid, prin brigăzi complexe și colective pe domenii. Viața arată că este extrem de important ca în Întreprinderi, unități agricole, instituții, organele și organizațiile de partid să exercite un control sistematic, permanent, competent asupra întregii activități economice și sociale, politice și educative, asupra muncii tuturor organismelor din sistemul democrației socialiste. Organizarea de colective formate din membrii comitetelor de partid și alțf comuniști cu experiență, care să examineze activitatea de ansamblu a organizațiilor de partid in subordine,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

solicitarea sistematică de rapoarte din partea membrilor organelor de partid, a comuniștilor din conducerea organizațiilor de masă și obștești, a unităților economico-so- cialei efectuarea de analize riguroase în adunări generale, plenare ale comitetelor, ședințe de birou sint tot atîtea modalități care și-au dovedit viabilitatea, eficiența.în lumina exigențelor formulate de secretarul general al partidului la recenta ședință a Comite- - tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., organele și organizațiile de partid trebuie să pătrundă mai a- dînc in cunoașterea cauzelor reale ale unor stări de lucruri negative pentru a putea disocia cu discernăminț factorii obiectivi de cei subiectivi care le generează și, pe această cale, să eombată cu vigoare manifestările de birocratism, rutină, conservatorism, inerție, tendințele de acoperire a lipsurilor cu justificări uneori meșteșugit confecționate, în vederea întăririi răspunderii colective și personale in îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor incredințate. Cazurile de abateri de la disciplină, de încălcare a normelor eticii și echității socialiste, de nesocotire a legislației socialiste, de proastă gospodărire a avutului obștesc, de ignorare a principiilor autoconducerii muncitorești, indiferent de gravitatea lor, să fie cunoscute și dezbătute de oamenii muncii din unitățile sau colectivele respective, prin aceasta asigurindu-se. așa cum cere tovarășul Nicolae Ceaușescu. creșterea participării poporului la întreaga viață și activitate economico- socială, sporirea răspunderii tuturor categoriilor de oameni ai muncii la elaborarea și conducerea întregii noastre societăți.Indiferent de modalitățile de efectuare a controlului, el trebuie să aibă un pronunțat caracter constructiv, care să asigure nu numai buna funcționare a mecanismelor economice și sociale, dar și să favorizeze afirmarea puternică a noului, descoperirea experiențelor pozitive și generalizarea lor. Evident, trebuie avută în vedere. în mod corespunzător, și latura coercitivă a controlului. adică luarea de măsuri ferme împotriva celor care nesocotesc legile și prevederile legale, care nu-și exercită in mod corect atribuțiile cu care nu fost investiți.Partidul nostru, perfecționindu-și continuu activitatea de control asupra desfășurării proceselor economice și sociale, a elaborat, în virtutea principiului construirii socialismului cu pOporul pentru popor, un atotcuprinzător sistem de organisme de control prin care masele de oameni ai muncii sint chemate să vegheze ca puternicul potențial material, tehnic și uman de care dispune societatea să fie cit mal bine pus in valoare. în consecință, Organele și organizațiile de partid, așa cum sublinia recent tovarășul Nicolae Ceausescu, au datoria de a lega mai strîns exercitarea atribuțiilor lor de control „și cu controlul muncitoresc, și cu controlul financiar, si cu participarea controlului obștesc, a comisiilor de control al maselor populare”. In acest sens se impune ca organele și organizațiile de partid să deterrrtine sindicatele, organizațiile de tineret, de femei, organizațiile democrației și unității socialiste, precum și celelalte organizații de masă și obștești să întreprindă largi acțiuni de control, potrivit atribuțiilor lor specifice, pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor oare le revin și a contribui Ia îmbunătățirea condițiilor de muncă și tftață ale oamenilor muncii.Creșterea continuă a preocupărilor organelor și organizațiilor de partid de a ridica pe o treaptă superioară exercitarea dreptului lor de control, în vederea respectării întocmai a hotăririlor de partid și legilor țării, a indicațiilor secretarului general al partidului reprezintă o cerință de prim ordin pentru întărirea răspunderii și ordinii in înfăptuirea neabătută a planurilor de dezvoltare economică și socială, «a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

REPORTA JE•JWTE» INFORMA ȚI ICuvintele de mai jos au fost înscrise nu cu mult timp în urmă în „Cartea de onoare” a întreprinderii : „Dorim, să exprimăm mulțumirile noastre sincere pentru tal’.tatea produselor și, totodată, pentru operativitatea cu care ați rezolvat toate problemele legate de execuția și punerea în funcțiune a mașinilor contractate”.— După cum ați observat — a ținut să ne spună inginerul Ion Voinea, directorul întreprinderii de Ma- șini-Unelte pentru Presare- Forjare din Tîrgu Jiu — nu este singura apreciere de acest gen primită din partea diverșilor noștri beneficiari. Sînt cuvinte oaie ne bucură, ne sporesc încrederea în forțele proprii și ne îndeamnă să muncim mai bine. Fiind un colectiv tînăr, știm bine că realizarea la timp și de calitate a produselor, respectare^ întocmai a discipline! contractuale constituie pîrghii de bază ale îndeplinirii sarcinilor de plan, ale creșterii prestigiului unității noastre în rîndul constructorilor de mașini. în acest an producem mașini-unel- te de cele mai diverse tipuri și întrebuințări, dar și de o mare complexitate tehnică. Multe dintre acestea sint destinate exportului. Prestigiul pe care n! i-am ciști- gat pe piața internă șl externă ne obligă să ne aflăm permanent in avanpostul bătăliei pentru nou. să manifestăm o largă receptivitate tehnică și să acționăm ferm pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor ce ne revin.Acest imperativ este înțeles și însușit cu înaltă răspundere de către colec
TÎRGU MUREȘ : Premieră 

tehnicăUn colectiv de specialiști de la secția utilaje a întreprinderii „Electromureș” din Tîrgu Mureș a proiectat și realizat, în premieră, un utilaj de înaltă tehnicitate. Este vorba de utilajul de trasat cu „fir zburător” pentru fabricarea cablurilor coaxiale, care a fost omologat și a intrat in producția de serie. El este destinat secțiilor de conduc
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară (color) • Activitatea 
politico-ideologică și formarea 
multilaterală a personalității omu
lui nou

19,50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe. 

Emisiune Uterar-muzical-coregra- 
ficâ (color)

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 7 iunie, ora 20 — io Iunie, ora 
20, In țară : Vremea vă fi în general 
instabilă. îndeosebi în estul țării, iar 
cerul variabil. mai mult noros în nor
dul, estul și sud-estul tării. Vor cădea 
ploi ce vor avea și caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice, pe arii 
relativ extinse, în nordul, nord-estul șl 
sud-estul țării și, pe alocuri. în cele
lalte zone. îndeosebi în cursul dupâ- 
amiezelor. Izolat, va cădea grindină,

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL. Meciurile disputate marți în etapa a 30-a a campionatului diviziei A la fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate : Steaua — SC Bacău 3—0 (2—0) ; Dinamo — FC Argeș 1—0 (1—0) : Cor- vinul — FC Inter Sibiu 1—1 (1—0) : FC Olt — Rapid 2—0 (I—0) ; FC Farul — Oțelul 0—0 ; FC Brașov — Victoria 1—1 (0—0) : ASA Tg. Mureș — FC Bihor Oradea 1—2 (0—2) ; Flacăra — Universitatea Cluj-Napo- ca 1—2 (1—1) ; Universitatea Craiova — Sportul studențesc 3—0 (2—0). In clasament conduce echipa Steaua, cu 58 puncte, urmată de formațiile Dinamo — 55 puncte și Victoria București — 41 puncte.CICLISM. Marți s-a dat startul în cea de-a IlI-a ediție a competiției cicliste „Cupa I.M.G.B.”, la care participă 75 de rutieri. In prima etapă, desfășurată pe șoseaua București — Oltenița, concurenții au parcurs, de două ori tronsonul București — Bu- dești. Primul a trecut linia de sosire Marian Mărginean (I.M.G.B.), cronometrat pe distanța de 108 km in 2h 47’ 52”, urmat in același timp de coechipierul său Petruș Mitu, Ste- lian Anton (Dinamo), Marian Țirlea (Steaua), Ovidiu Mitran (Metalul Plopeni) și Nicolae Pătrașcu (Voința București). Astăzi se va disputa etapa a doua : circuit pe bd. Meta-lurgiei (50 km).GIMNASTICA. Proba feminină din cadrul concursului internațional de gimnastică ce se desfășoară în orașul cubanez Las Tunas, pentru „Cupa Mpncada”, s-a încheiat cu victoria sportivei românce Florentina Cimpureanu, clasată pe locul I la individual compus, cu 39,125 puncte, urmată in clasamentul final de Annia Portuondo (Cuba) — 38,90puncte, Eugenia Golea (România) — 38,70 puncte, Laura Rodriguez (Cuba) — 38,10 puncte, Luisa Prieto (Cuba) — 38,075 puncte, Agnes Kiniva (Ungaria) — 37,85 puncte etc. Competiția continuă cu finalele pe aparate.CANOTAJ. în concursul feminin din cadrul regatei internaționale de canotaj academic de la Moscova, e- chipajele României la schif dublu cu vîsle și schif dublu cu rame s-au situat pe locul I. La schif 4 fără cirmaci, echipajul României a o-

tivul întreprinderii. Urmare a eforturilor perseverente pentru onorarea cu promptitudine a sarcinilor asumate, în primele 5 luni ale anului a fost realizată exemplar producția fizică nominalizată la toate tipurile de mașini, in condițiile în care aceasta prezintă o creștere substanțială față de aceeași perioadă a anului trecut.— în fiecare formație de lucru, în fiecare atelier —

lor aflate în fluxul de fabricație, de introducerea și extinderea procedeelor moderne de sudare în mediu de gaz protector, ceea ce contribuie la creșterea considerabilă a productivității muncii.într-o uzină în care noul se află la ordinea zilei este firesc ca eforturile pentru realizarea sarcinilor de plan sâ fie Strîns împletite cu acțiunile perseverente pentru continua modernizare a
Cu mîndrie pentru 

marca uzinei
ne-a relatat maistrul Nicolae Năstăsoiu — există un climat de muncă responsabilă, de puternică angajare pentru a ocupa un loc cît mai bun în cadrul întrecerii socialiste. îndemnurile adresate de secretarul genera! al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Plenara Comitetului Central al partidului din aprilie, constituie pentru noi un puternic imbold de a realiza numai produse de calitate, pentru a face și mai bine cunoscută marca întreprinderii noastre. De aceea luăm toate măsurile pentru a ne adapta „din mers” cerințelor beneficiarilor interni și partenerilor externi, pentru a răspunde celor mai înalte exigențe. în prezent, colectivul nostru este preocupat de îmbunătățirea mașini-

producției. în acest sens, deși în prezent se realizează produse cu un tot mai ridicat grad de tehnicitate, aici se caută și se aplică soluții eficiente pentru re- proiectarea constructivă a produselor de bază în vederea reducerii cantității de metal pe unitatea de produs și îmbunătățirea parametrilor funcționali, astfel ca ele să fie cît mai competitive. Un recent produs, presa de îndoit tablă de 250 tone-forță, a fost lansat în execuție cu o soluție de echilibrare mult îmbunătățită. în comparație cu altk produse similare. Totodată, în cadrul atelierului propriu a fost reproiectată presa hidraulică de 1600 tone-forță pentru materiale termorigide, astfel îneît ea să poată funcționa la beneficiar • cu consumuritori electrici și are o productivitate de trei ori mai mare decît utilajele similare existente. (Gheorghe Giurgiu).
PAȘCANI : Rezultate ale 

modernizării producțieiDeși întreprinderea de Scule și Accesorii Speciale din Pașcani este tînără,.în cadrul ei se aplică o serie de măsuri de modernizare și perfecționare a producției și a
20,40 Mîndriâ de a fi cetățean al Româ

niei socialiste (color) • Inimi care 
bat în ritmul înnoirii

20,55 Din marea carte a patriei (color) 
• Valea Doftanei

21,10 înatta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României (color) a Compe
tența profesională, responsabilita
tea muncitorească — imperative 
majore ale noii calități a muncii 
și vieții tinerilor

21,30 Te cîntăm, iubită țară ! Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telfejurnâl
22,00 închiderea programului 

iar, pe alocuri, cantitățile de apă vor 
depăși 25 litri pe metru pătrat în 24 
de ore. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, prez.entînd unele intensificări în 
nordul și nord-estul țării, eu viteze de 
pînă la 55 kilometri pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, cele maxime intre 18 și 28 
de grade, mal ridicate în ultima zi în 
sud-vest. în București : Vremea va fi 
în general instabilă. Cerul va fi mai 
mult noros. Temporar se vor semnala 
ploi, mai ales cu caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
14 și 17 grade, cele maxime între 24 șt 
28 de grade.

cupat locul al II-lea. In concursul masculin, echipajul român s-a situat' pe locul al II-lea la schif 4 plus 1.TENIS. In optimile de finală ale probei masculine din cadrul Turneului internațional de tenis de la Roland Garros, tînărul jucător american Michael Chang. în vîrstă de 17 ani, clasat pe locul 19 în ierarhia mondială, l-a eliminat cu 4—6, 4—6, 6—3, 6—3, 6—3 pe cehoslovacul Ivan Lendl, principalul favorit al concursului. Meciul a durat 4 ore și 38 minute. Alte rezultate : Ronald Agenor (Haiti) — Sergio Bruguera (Spania) 2—6, 3—6. 6—3. 6—1, 6—2 ; Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) — Jim Courier (S.U.A.) 2—6, 3—6, 7—6. 6—2, 7—5 ; Mats Wilander (Suedia) — Lawson Duncan (S.U.A.) 7—5. 6—3, 6—2.PENTATLON. In concursul internațional de pentatlon modern de la Varna, după trei probe (scrimă, înot, tir), pe primul loc in clasamentul general se află Velizar Iliev (Bulgaria), cu 3 456 puncte, urmat de Adrian Gheorghe (România) — 3 259 puncte și Dimitri Skalodub (U.R.S.S.) — 3 231 puncte etc. In proba de inot Bogdan Vlad (România) s-a clasat pe locul doi, cu 1 280 puncte.

(Urmare din pag. I>

Î>roiectantii au început să cam oco- ească unitatea aceasta „cu bucluc”, cum sc exprimau ei. Si atunci, maistrul set de formație din sectorul respectiv — om cu ingeniozitate tehnică — și-a învins timiditatea de nină atunci fată de de titlurile celor anaaiati să rezolve spinoasa problemă a descărcării ; dinspre partea lor nemaiavînd nici o speranță, si-a luat inima în dinți si a făcut el singur un proiect de mașină de descărcat. A fost un proiect reușit — a funcționat din primul foc ! Un fabt obișnuit, s-ar putea spune, gîndindu-ne că, în astfel de cazuri, cel aflat în nevoie dacă se concentrează eăseste soluția problemelor cu care se confruntă prin DrODriile forte. Ce se coa

• energetice reduse. Ca rezultat ai acestor preocupări, întreprinderea de Masini- Unelte pentru Presare-For- jare din Tîrgu Jiu — unitate fruntașă în rîndul constructorilor de mașini din țară — realizează în prezent peste 60 tipuri de produse moderne, multe din acestea fiind cuprinse in cadrul unOr programe prioritare ale economiei naționale.— Avînd in vedere că planul de producție pe 1989 este în întregime contractat și lansat în fabricație — ne-a spus tovarășul Nicolae Munteanu, secretarul comitetului de partid — sîntem hotăriți ca in cinstea măreței aniversări a zilei de 23 August si a Congresului al XIV-lea al partidului să îndeplinim în avans sarcinile de plan, lună de lună. Vom acționa pentru scurtarea ciclului de fabricație la toate produsele aflate în diferite faze de uzinare. în condițiile îmbunătățirii parametrilor funcționali. Pe această bază vom finaliza înainte de termen și vom livra la timp beneficiarilor un număr însemnat de mașini-unelte și vom depăși planul la export pe primul semestru cu cel puțin 4 milioane lei. Vom persevera în continuare pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor noastre, astfel ca măși- nile-unelte ce poartă marca întreprinderii din Tîrgu Jiu să fie competitive cu cele mai bune produse similare de pe piața mondială.
Dumitru PRUNAcorespondentul „Scînteii" muncii. Astfel, de Ia începutul a- nului și pînă in prezent, măsurile de modernizare aplicate în procesul de producție au condus la un spor de producție-marfă însumînd aproape 2 milioane lei, din care o mare parte destinată exportului. Efectele economice ale acestor măsuri se regăsesc, totodată, și in diminuarea cheltuielilor materiale de producție cu circa un milion lei, în reducerea simțitoare a consumurilor tehnologice de energie, combustibil și metal. (Manole Co read).

cinema
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri și azi): VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Maria și marea: AURORA (35 04 66)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19. FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
• O vară cu Mara : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Maria si Mirabela In Tranzistoria : 
FERENTARI (80 49 85) — 15: 17: 19
• Francois Villon : STUDIO (59 53 15)
— 10; 14: 18
• Ar trebui să fie mereu duminică : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 11; 13; 15; 
17; 19
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; li: 13
• Gobseck s BUZESTI (50 43 38) —
15; 17: 19
• Agentul de legătură nr. 8 : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Sonata Kreutzer : UNION (13 49 04)
— 8.45: 11,30; 14.15: 17; 19,45
• Cuibul salamandrelor : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15: 17.15; 19.30
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20.15
• Caz cu caz nu se potrivește : LIRA 
(31 7! 71) — 9: 11; 13; 15; 17: 19
• Comisarul : COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• șatra : PACEA (71 30 85) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Detașamentul 33 : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19

teatre

A da zilnic proba de om al timpului tău

■■
I

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE
La Ambasada Uniunii SovieticeIn legătură cu pierderile de vieți omenești provocate de explozia din 3 iunie a.c. din zona de cale ferată Celeabinsk — Ufa. tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Exe

La Ambasada Republicii Islamice IranIn legătură cu încetarea din viață a ayatollahului Ruhollah AI-Mous- savi Al-Khomeini, conducătorul revoluției Islamice și fondatorul Republicii Islamice Iran, marți, la Ambasada Republicii Islamice Iran din
Din țările socialiste

R.P. BULGARIA :

Noi surseIn căutare de noi surse de energie, oamenii de știință din Bulgaria acordă o atenție sporită posibilităților de valorificare a căldurii soarelui și izvoarelor geotermale. Pînă Ia sfirșitul anului 1990, energia obținută pe această cale trebuie să crească de 3,5 și, respectiv, de 10 ori. Valorificarea noilor surse este foarte eficientă din punct de vedere economic, prețul de cost al energiei obținute fiind de știrea două ori mai scăzut. Un alt avantaj constă in faptul că aceste surse sint curate din punct de vedere ecologic.Diferitelor zone din Bulgaria le revin, anual, în medie cite 1 800— 2 200 de ore de soare. Prima instalație de energie solară a fost montată acum cîțiva ani în orașul Căr- giali, iar acum funcționează peste 100 de asemenea colectoare în uzine, hoteluri, stațiuni balneare,
R.S. CEHOSLOVACĂ:

Preocupare crescîndă pentru valorificarea 
materiilor prime secundarePublicația cehoslovacă „Svet Hospodarstvi” relevă că folosirea materiilor prime secundare devine o preocupare crescîndă pentru economia națională, dezvoltîndu-se tehnologiile moderne de reciclare a deșeurilor, deoarece într-o țară fără mari resurse de materii prime toate resursele trebuie valorificate la maximum. Datorită a- cestei preocupări, materiile prime secundare devin o importantă sursă pentru multe dintre ramurile economiei cehoslovace. Un loc însemnat revine în acest sens industriei metalurgice, cu precădere siderurgiei, industriei ușoare și celei chimice. O tonă de maculatură permite economisirea a patru metri cubi

R.P.D. COREEANĂ :

importante obiective în construcțieIn cadrul actualului plan septe- nal, in R.P.D. Coreeană se află în construcție peste 1 000 de importante obiective economice și sociale. Printre acestea se impun atenției prin dimensiunile și însemnătatea lor complexul chimic din districtul Sountcheun și cel de îngrășăminte potasice de la Sariwon. însemnătatea economică a acestor două o- biective — scrie revista ..Noutăți din Phenian” — este de două-trei ori mai mare decît a cunoscutei ecluze de la Nampo, care a fost construită în termen de cinei ani, cu o investiție echivalînd cu patru miliarde de dolari.In ritm alert se desfășoară lucrările pe șantierele a șase centrale electrice de mari dimensiuni. Zeci
R.P. MONGOLĂ :

Bogățiile subsolului - în circuitul economic

Bogățiile subsolului constituie principala sursă de materii prime' pentru industria din R.P. Mongolă. Tocmai de aceea, o atenție prioritară este acordată traducerii în viață a programului de dezvoltare a industriei extractive și de prelucrare. In paralel cu măsurile luate pentru creșterea exploatării ză

lăuzit să se califice în meserii necesare combinatului ; restul de 14 au căoătat calificare în secția respectivă. pentru că noua mașină si tot sistemul de benzi transportoare care-i preluau acesteia încărcătura solicitau mină de lucru pricepută. Multe comentarii în legătură cu cele intimnlate nu a considerat maistrul că sint necesare. „De fapt, ce e de comentat aici ? — ne spunea el. Trebuie să fii ora al timpului tău, să-i răspunzi acestuia cu soluții clare de rezolvare a problemelor pe care munca si viata le ridică neîncetat. Eu îmi zic adesea : dacă voi fi stănin ne ziua de azi. voi depinde mai puțin do ziua de mîine. ea nu mă va surprinde. pentru că o pregătesc de acum prin munca de calitate deo

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, alte persoane oficiale au semnat marți în cartea de condoleanțe deschisă la Ambasada Uniunii Sovietice din București.
București au semnat în cartea de condoleanțe ■ tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, alte persoane oficiale.(Agerpres)

energeticecămine, școli. Totodată, în țară există cîteva sute de izvoare de ape termale cu un debit total de 120 mii mc pe zi. De cîțiva ani funcționează zece instalații care valorifică aceste izvoare, în timp ce alte zece obiective se află în construcție, iar 15 în stadiu de proiectare. Perioada de amortizare a acestor obiective este între 2 și 5 ani. Prin valorificarea căldurii obținute din deșeurile rezultate din diferite procese tehnologice urmează, de asemenea, să se obțină o producție de energie electrică de zece ori mai mare decît în prezent.Cu activitatea de cercetare științifică in aceste domenii se ocupă combinatul economic „Surse energetice noi”. Paralel cu dezvoltarea energeticii nucleare, noile surse vor contribui în .viitor la rezolvarea problemei energeticii • în țară — informează agenția „Sofia-press”.

de lemn, iar o tonă de cioburi de sticlă scutește consumul unui sfert de tonă de sodă — scrie revista amintită.Economiștii cehoslovaci au constatat, de asemenea, că investițiile destinate procurării de utilaje pentru regenerarea . materiilor prime secundare isînt de 5—7 ori mai mici decît fondurile destinate deschiderii unor noi mine de cărbune. La oțelul fabricat din fier vechi se consumă de 2,7 ori mai puțină energie decît la cel obținut din minereu. Producția aluminiului secundar este de 25 de ori mai ieftină decit a celui primar, iar în cazul manganului costurile scad de 48 de ori.

de mine de cărbuni sînt în construcție în zonele Andju, Sountcheun, Kangdong. La complexul minier Musan se realizează peste 30 de proiecte pentru crearea unei capacități de producție de 10 milioane tone de mine.reu de fier concentrat, în timp ce la complexul Keumdeuk se deschid noi mine, ce vor produce milioane de tone de minereuri neferoase. Un nou centru siderurgic se construiește în cadrul oțelăriei de la Tcheungdjin și două furnale de oțel aliat la uzina metalurgică de la Buryeung. In mai multe centre industriale continuă construirea de întreprinderi de mașini-unelte cu comandă numerică, de elemente electronice și de automatizare.

cămintelor de materii prime, se intensifică și cercetările științifice pentru crearea unei baze proprii de prelucrare a minereurilor, în conformitate cu noile realizări teh- nico-știlnțifice.Fotografia înfățișează o imagine a minei de cărbune „Bhganur”, cea mai mare din țară.

sebită. Nu poți să fii indiferent la ce se petrece in iurul tău. nu ai dreptul, eu asa consider. Trebuie să acționezi. După mine, cea. mai rușinoasă pagubă ne care omul o poate aduce societății se produce din nepăsare, indiferent de natura ei. Si dacă ești om al timpului tău, gîndesc eu, nu poți să nu acționezi ca si cei din iuru-ti să devină astfel de oameni”.Și în primul, și in al doilea caz înfățișate în cele de mai sus ne în- tîlnim cu oameni care nu precupețesc nici un efort pentru a da in fiecare clipă proba că sint. cu toată ființa lor Si cu tot gîndul lor ai acestui timp de minunate înfăptuiri socialiste și comuniste.
Dionisie ȘINCAN

• Teatrul Națiotaal (14 71 71, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 18; 
(sala Atelier) . Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu* *4 
(15 68 75, sala Studio) : „Tinerii șl 
marea literatură camerală**. Liana. 
Vlad, Valentin Vardianu, Ciprian 
Smărăndescu, Bogdan Vodă — pian
— 17,30; (la Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România). : Recital 
de pian Ana Mirabela Dina — 18;
(Ateneul Român) : Recital de pian 
Luiza Borac — 19
• Opera Română (13 18.57) : Nabucco
— 19
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Silvia
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cin- 
tec despre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul „Nottara" (59 3! 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 13,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18
• Teatrul satiric-muzîcal ,,c. Tăna- 
se* (sala Savoy. IS 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*' (13 13 00) : Spectacol folclo
ric extraordinar — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă'4 (50 26 55) : 
Stop, în top : Daniela — 15

te spune despre această întlmnla- re ? Că maistrul respectiv nu a făcut altceva decit să răspundă cu înalt soirit profesional unei stringente cerințe de producție. înscriind totodată De numele lui. cu acest Drilei. un valoros brevet de invenție. Se poate spune deci că acest muncitor de ispravă s-a dovedit cu adevărat un om al timpului său. Dar maistrul a făcut ceva mai mult decit să rezolve o problemă tehnică de producție. El a mers cu gindul și cu acțiunea mai denarte. deschizind drumuri dreDte sore nouă meserie oamenilor necalificați din secția lui. Pentru că mașina făurită de el a eliberat dintr-o muncă necalificată, destul de anevoioasă 40 de muncitori. Pe 26 dintre aceștia i-a că



Noi acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmăriiBONN 6 (Agerpres). — Organizația din landul vest-german Schleswig-Holstein a Partidului Social-Democrat s-a pronunțat împotriva intrării navei militare americane „Iowa“ în portul Kiel, într-0 declarație dată publicității la Kiel, P.S.D. relevă că intrarea navelor despre care nu se știe dacă au sau nu arme nucleare la bord ar trebui să fie interzisă in porturile vest- germane. In document se arată, totodată, că, intr-o perioadă cînd opinia publică dorește noi măsuri de dezarmare și de destindere, trebuie să fie împiedicată libera circulație a armelor nucleare.TOKIO 6 (Agerpres). — Pe insula Okinawa a început un marș popular al păcii ce se desfășoară sub lozinca „Interzicerea armelor nucleare și cu hidrogen". Participanții au plecat, la bordul unei nave a păcii, spre orașul Nagasaki. unul dintre cele două orașe japoneze care au suferit bombardamentul atomic în anul 1945.La mitingul organizat cu acest pri

Ocrotirea mediului înconjurător impune 
acțiunea unită a tuturor statelor 

Declarații, luări de poziție în diferite țări ale lumiiPARIS 6 (Agerpres). — Directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Federico Mayor Zaragoza, a lansat un apel la acțiuni concrete în favoarea mediului înconjurător.Pentru prima oară în istoria Ter- rei — a spus el — impactul activităților umane asupra mediului ambiant se traduce printr-o degradare care amenință nu numai calitatea vieții, ci și întreaga planetă, această situație reclamînd acțiuni cu caracter global în cel mai scurt timp posibil. Directorul general al UNESCO și-a exprimat convingerea că sistemul Națiunilor Unite poate să joace un rol important în această direcție — relatează agenția Efe.CIUDAD DE MEXICO 6 (Agerpres). — Președintele Mexicului, Carlos Salinas de Gortari, a propus organizarea la Ciudad de Mexico — una din cele mai populate capitale din lume — a Conferinței internaționale pentru combaterea poluării mediului înconjurător și a efectului de seră — relatează agenția Efe. într-o alocuțiune rostită cu prilejul Zilei mondiale pentru protecția mediului înconjurător, șeful statului mexican a arătat că Ciudad de Mexico se află, din acest punct de vedere, „într-o situație extremă". El a menționat că guvernul mexican a pus in aplicare un program de combatere a factorilor poluanți din acest megalopolis, care numără circa 21 milioane de locuitori, program care necesită eforturi considerabile din partea statului mexican și sprijin
Deschiderea Congresului international

de ecologieMANAGUA 6 (Agerpres). — în capitala Republicii Nicaragua — Managua — s-au deschis lucrările Congresului internațional de ecologie, forum la care participă peste 600 de reprezentanți din diverse țări ale lumii. în centrul dezbaterilor se află problemele globale ale dezvoltării umanității.în discursul rostit la deschiderea lucrărilor, vicepreședintele tării-gaz- dă, Sergio Ramirez, a subliniat că problemele ecologice nu pot fi soluționate fără asigurarea unei păci durabile pe întreaga planetă, fără garantarea dezvoltării independente a tuturor statelor și respectarea suveranității acestora. Aberanta cursă a înarmărilor — a menționat vorbitorul — reprezintă o irosire colosală a resurselor naturale, cu consecințe deosebit de nocive pentru mediul 

lej în orașul Nago, vorbitorii au cerut cu fermitate distrugerea armelor atomice în lumea întreagă.WASHINGTON 6 (Agerpres). — Majoritatea populației S.U.A. se pronunță în favoarea unor reduceri drastice ale bugetului militar al țării, evidențiază rezultatele unui recent sondaj Gallup. Totodată, peste 50 la sută dintre cei chestionați s-au pronunțat pentru prelevarea din bugetul Pentagonului a mijloacelor necesare pentru soluționarea unor probleme sociale stringente și pentru echilibrarea bugetului țării.CANBERRA 6 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei în legătură cu noua explozie nucleară franceză din Micronezia, ministrul de externe al Australiei, Gareth Evans, a relevat că țara sa se pronunță împotriva continuării exploziilor nucleare franceze în zona de sud a Pacificului. Din păcate, a arătat el, acest program nu a fost sistat în anul 1989, în pofida protestelor tăriilor din zonă.

din partea organismelor internaționale de resort.BRASILIA 6 (Agerpres). — Președintele Braziliei, Jose Sarney, a relevat că inechitatea actualului sistem economic internațional constituie principalul obstacol în calea soluționării problemelor ecologice cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare. într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., cu prilejul Zilei internaționale a mediului înconjurător, șeful statului brazilian relevă că protecția mediului înconjurător în „lumea a treia" este strîns legată de dezvoltarea e- conomică și socială a țărilor în curs de dezvoltare. El a subliniat, totodată, că pentru soluționarea problemelor mediului înconjurător este necesară acțiunea concertată a tuturor națiunilor și a evidențiat, in context, că țărilor în curs de dezvoltare trebuie să le fie înlesnit accesul la tehnologiile moderne care nu prejudiciază mediul înconjurător.CAIRO 6 (Agerpres). — într-un mesaj adresat cu prilejul Zilei internaționale a mediului înconjurător, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a relevat că țara sa a' a- cordat o importanță specială protecției mediului înconjurător și a pus în aplicare programe naționale pentru apărarea pămîntului, apelor și atmosferei împotriva poluării. El a apreciat că protejarea resurselor naturale constituie responsabilitatea fiecărei țări în parte, care trebuie să adopte măsuri stricte și să respecte convențiile internaționale înu.. materie.
de la Managuaînconjurător. El a reafirmat poziția țării sale, care se pronunță pentru stăvilirea cursei înarmărilor și pentru destindere, pentru prevenirea pericolului unei catastrofe nucleare.Una dintre problemele stringente ale contemporaneității — a arătat Sergio Ramirez — o constituie actuala ordine inechitabilă internațională, care a dus la dependența țărilor în curs de dezvoltare față de statele industrializate, ce exploatează practic fără nici un control resursele naturale din țările „lumii a treia".în cadrul dezbaterilor s-a evidențiat necesitatea unirii eforturilor tuturor statelor pentru ocrotirea mediului ambiant, a cărui degradare poate avea consecințe grave pentru întreaga umanitate.

„Zilele culturii românești" 
în R. D. Germană

AGENȚIILE DE PRESĂ ‘

TRANSMIT:
BERLIN 6 (Agerpres). — Coralia 

Popescu transmite : Mărfi a avut 
loc deschiderea festivă a „Zilelor 
culturii românești" in Republica 
Democrată Germană, manifestare 
complexă pusă sub semnul celei 
de-a 45-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperlalistă și a 
Congresului al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român. Expresie 
a raporturilor de stimă și colabo
rare prietenească, pe multiple pla
nuri, statornicite între cele două 
țări, intre partidele și popoarele 
României și R. D. Germane, înte
meiate trainic pe nobilele prin
cipii ale socialismului si comunis
mului, „Zilele culturii românești" 
oferă o largă deschidere asupra 
culturii și artei noastre contempo
rane, a succeselor dobindite în anii 
Epocii Nicolae Ceaușescu, mesa
jul lor profund umanist, patriotic, 
revoluționar fiind transmis in țara 
prietenă prin intermediul cărții, 
artelor plastice și interpretative — 
concerte, spectacole, recitaluri 
vocal-instrumentale — al filmului 
și artei populare. De asemenea, 
rod al colaborării dintre uniunile 
și asociațiile de creație, al legătu
rilor existente intre organele de 
partid și de stat din județe româ
nești și regiuni partenere din 
R. D. Germană, vor avea loc mul
tiple manifestări, la reușita cărora 
iși vor da concursul personalități 
ale culturii românești, apreciate 
colective artistice din țara noastră.

Festivitatea de deschidere a „Zi
lelor culturii românești" s-a desfă
șurat la „Markisch.es Museum" din 
Berlin, gazdă a expoziției de pic

Pentru intensificarea cooperării economice 
intre țările in curs de dezvoltare 
Intervenția reprezentantului român la reuniunea 

U.N.C.T.A.D. de la GenevaGENEVA 6 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei U.N.C.T.A.D. pentru cooperare economică intre țările în curs de dezvoltare. Sint examinate tendințele recente în evoluția cooperării economice între țările în curs de dezvoltare, precum și activitățile ce urmează a fi desfășurate în perioada următoare în cadrul U.N.C.T.A.D. în acest domeniu.Intervenind în cadrul dezbaterilor, reprezentantul român a reliefat importante intensificării cooperării economice între țările in curs de dezvoltare pentru dezvoltarea economică și socială a acestora, precum și rolul și contribuția acestei cooperări in restructurarea relațiilor economice dintre state și edificarea unei noi ordini economice internaționale. în actualul deceniu, procesul cooperării economice dintre țările in curs de dezvoltare a fost afectat de manifestările de criză din economia mondială. îndeosebi de agravarea poverii datoriei externe, intensificarea protecționismului comercial, instabilitatea și puternicele fluctuații ale cursurilor de schimb, reducerea fluxurilor financiare către țările în curs de dezvoltare și transferul invers de resurse financiare — din aceste țări către țările puternic industrializate. Aceste manifestări au constituit obstacole grave in calea eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare pentru asigurarea progresului lor economic,
Situația din AfganistanKABUL 6 (Agerpres). — Opoziția armată afgană a continuat în ultimele zile bombardarea orașului Jelalabad cu obuze și rachete de diferite tipuri. Marți, în urma bombardamentelor, 29 de persoane și-au pierdut viața, 44 au fost 

tură, grafică și sculptură româ
nească. tn alocuțiunile rostite, 
Hans Joachim Hoffmann, ministrul 
culturii al R.D.G., și Mihai Dulea, 
vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, au 
relevat semnificația manifestării, 
realizările, poporului român in do
meniile economic, social și cultural.

Expoziția de pictură, grafică și 
sculptură românească cuprinde 
peste 170 de lucrări semnate de 
artiști de seamă ai creației noas
tre plastice — Corneliu Baba, a 
cărui recunoaștere artistică în 
R.D.G. este probată, intre altele, 
de calitatea, sa de membru cores
pondent al Academiei de Artă din 
Berlin, Brăduț Covaliu. Ion Iri- 
mescu. Ion Bițan, Ion Gheorghiu, 
Dan Hatmanu, Viorel Mărgineanu, 
Constantin Lucaci ș.a., lucrări ce 
stau mărturie artei noastre anga
jate, care slujește poporul, idealu
rile umaniste promovate de cul
tura românească de azi.

La deschiderea expoziției au luat 
parte Franz Hentschel, adjunct de 
set de secție la C.C. al P.S.U.G., 
Ernest Krabatsch, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă. Au fost, 
de asemenea, prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
Berlin, precum si ambasadorul 
României in R.D.G., Gheorghe 
Caranfil.

Orchestra de cameră a Filarmo
nicii „George Enescu", sub baghe
ta lui Nicolae Iliescu si avind ca 
solist ne violonistul Ștefan Ruha, 
a susținut. în aceeași zi, un con
cert la Berlin.

.supunînd la o grea încercare punerea în aplicare a programelor de cooperare economică convenite între ele.Se impune, a subliniat delegatul român. necesitatea intensificării eforturilor pentru amplificareacooperării economice dintre țările in curs de dezvoltare in toate domeniile. în vederea valorificării integrale a potențialului existent. în același timp, este necesar ca eforturile lor să fie sprijinite printr-o amplă cooperare internațională, cu participarea statelor dezvoltate, precum și a instituțiilor din sistemul O.N.U. în vederea creării unui climat favorabil pentru desfășurarea relațiilor economice internaționale și pentru dezvoltarea economică a tuturor țărilor, în special a țărilor în curs de dezvoltare. în acest context, s-a arătat că programul de lucru al U.N.C.T.A.D. trebuie să fie substanțial, în vederea .sprijinirii efective a dezvoltării cooperării economice dintre țările în curs de dezvoltare în domeniile comerțului, producției și relațiilor financiare. reafirmat in-în încheiere a fost teresul țării noastre pentru intensificarea și lărgirea, in continuare, cooperării economice științifice cu celelalte de dezvoltare, pentru activă Ta realizarea multilaterale vizînd 
a și tehnico- țări in curs participarea programelor amplificareacooperării economice intre țările in curs de dezvoltare.

rănite. Au fost distruse, totodată, 11 clădiri și o serie de alte construcții.în perioada 2—4 iunie, asupra capitalei Afganistanului au fost lansate 55 de rachete și obuze reactive. 7 persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite. In rîndul victimelor se numără femei și copii.

MOSCOVA

LUCRÂRILf CONGRESULUI DEPUTATILOR POPORULUI
AL U.R.S.S.MOSCOVA 6 (Agerpres). — Marți, la Moscova au fost reluate lucrările Congresului Deputaților Poporului al U.R.S.S. Au continuat dezbaterile pe marginea Raportului cu privire la direcțiile fundamentale ale politicii interne și externe a U.R.S.S., prezentat de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S.In aceeași zi a avut loc și prima

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbateri in Consiliul de Securitate • Declarații în sprijinul 

convocării unei conferințe internaționale de paceNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — La sediul O.N.U. de la New York au început marți dezbaterile in Consiliul de Securitate, în legătură cu situația din teritoriile arabe ocupate. Dezbaterile se desfășoară la cererea grupului statelor arabe.RABAT 6 (Agerpres). — Regele Hassan al II-lea al Marocului s-a pronunțat in favoarea convocării unei conferințe internaționale pentru pace in Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U. La o întîlnire cu ziariștii, el a spus că această conferință va fi organizată chiar dacă unele părți nu o doresc. în ce privește situația din Liban, suveranul
ÎN LUMEA CAPITALULUI

Program de reformă fiscală 
sub semnul austeritățiiCOPENHAGA 6 (Agerpres). — De curind, guvernul danez a prezentat oficial principalele orientări ale noului său program de reformă fiscală vizind soluționarea marilor probleme economice cu care se confruntă țara, scrie cotidianul francez „Le Monde". Programul, care se extinde pe o durată de 4 ani, are^tn puternic caracter de austeritate. El

Critici în legătură cu situația femeii 
din R.F.G.BONN 6 (Agerpres). — Potrivit opiniei unor deputate din Bundestag — aparținind Partidului Social Democrat — în problema politicii față de femei, R.F.G. este „o țară rămasă în urmă". în cadrul unei conferințe de presă, citată de agenția 

Franța. Demonstrație de protest împotriva politicii de austeritate salarială 
preconizată pentru anul fiscal 1990 și a creșterii șomajului. Potrivit ziaru
lui „Le Monde", numărul șomerilor se ridică la 2 521 900 persoane, res

pectiv zece la sută din populația activă a Franței

sesiune a Sovietului Naționalităților, una din cele două camere ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. în cadrul sesiunii, Rafik Nișanov a fost ales in funcția de președinte al camerei respective. în ianuarie 1988, Rafik Nișanov a fost ales prim- secretar al C.C. al P.C. din Uzbekistan, iar în mai 1988 el a fost ales președinte al prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Uzbece.

marocan a spus că soluționarea a- cesteia este datoria libanezilor și că membrii Comitetului tripartit al Ligii Arabe trebuie doar să ajute părțile implicate în conflict să ajungă la o reglementare.BAGDAD 6 (Agerpres). — Președintele Irakului, Saddam Hussein, a conferit cu președintele Statului Palestina, Yasser ■Arafat, aflat în vizită la Bagdad. Agenția I.N.A. relatează că întîlnirea a prilejuit o trecere în revistă a rezultatelor recentei conferințe arabe la nivel înalt de la Casablanca, precum și a situației pe plan regional și internațional.

prevede suprimarea a 40 000 de locuri de muncă în sectorul public, reducerea salariilor angajaților ministerelor, desființarea aproape completă a unor scutiri fiscale, crearea sau sporirea unor impozite indirecte, plata parțială a unor prestații pînă acum gratuite, reducerea alocațiilor de șomaj.
D.P.A., deputatele au arătat că guvernul de la Bonn nu a creat condiții economice corespunzătoare care să permită femeilor să poată desfășura o activitate profesională și politică asemănătoare cu a bărbaților.

. LA SEDIUL O.N.U. din New . I York au început lucrările ce- | ' lei de-a 32-a sesiuni a Co- • mitetului Națiunilor Unite pen-
Itru folosirea in scopuri pașnice a I spațiului extraatmosferic. Aduna- | rea Generală a O.N.U. a însărcinat
I comitetul să examineze cu priori- ■ tate căile și modalitățile de folo- I sire a Cosmosului în scopuri paș- ' nice.

PERSPECTIVELE UNUI ACORD | 
IN PROBLEMA CIPRIOTA. Secre-

I tarul general al O.N.U., Javier Pe- I rez de Cuellar, a recomandat Con- I siliului de Securitate să prelun- *

Previziunile optimiștilor nu s-au adeverit. Deși se aștepta ca declanșarea crizei de guvern să nu survi- nă înainte de alegerile pentru parlamentul vest-european, în fapt, cu o lună înaintea acestora, premierul Ciriaco De Mita a prezentat demisia cabinetului său, care s-a aflat în fruntea Italiei timp de 13 luni. Căderea guvernului a fost precipitată de ascuțirea divergențelor dintre cei cinci parteneri de coaliție, și în primul rînd dintre principalii protagoniști ai acesteia — democrat- creștinii și socialiștii. Critici severe la adresa activității cabinetului fuseseră formulate și în cadrul congresului P.S.I. în cuvîntarea pronunțată la încheierea congresului, Bettino Craxi, reales lider al partidului, a declarat că socialiștii nu mai pot accepta „confuzia și starea de blocaj" in care a intrat coaliția pentapartită, din cauza democrat- creștinilor și faptul că actualul premier conduce fără ieșire.încă de la anul trecut, a _vern al Italiei postbelice, socialiștii au condiționat participarea lor la coaliția condusă de fostul secretar național al Partidului Democrat- Creștin de rezolvarea a două probleme : reforma instituțională și însănătoșirea economică a țării. în ce privește prima condiție, singura reformă realizată a fost abolirea votului secret în parlament. Restul — alegerea directă a șefului statului, adoptarea referendumurilor așa-nu- mite „pozitive" și nu numai abrogative, ca pînă acum, ca și realizarea unei reforme a parlamentului — au rămas, toate, simple proiecte pe hîrtie. La capitolul economic. totul a rămas în același stadiu. Deficitului public, care a reprezentat, anul trecut, 11,5 la sută din produsul intern brut, constituind, cum arăta un ziar din peninsulă, „maladia ce macină prospera economie italiană", i s-au adăugat sporirea inflației, apropifndu-se de șase la sută, față de patru la sută cît se

Igească cu încă șase luni mandatul ( Forțelor O.N.U. de menținere a I păcii în Cipru (U.N.F.I.C.Y.P). Ac- I tualul mandat expiră la 15 iunie.
I Perez de Cuellar afirmă că nego- I cierile intercomunitare reluate în î vara anului trecut au atins o fază
Iîn care se poate aprecia că se ■ conturează un acord, iar forțele I U.N.F.I.C.Y.P. îndeplinesc un rol I vital în actualele condiții din| insulă.

FUNERALII. După cum trans-

Imite agenția I.R.N.A., marți, la « Teheran, au avut loc funeraliile | ayatolahului Ruhollah Al-Moussavi 1
IAl-Khomeini, conducătorul revolu- . ției islamice și fondatorul Republicii j Islamice Iran. Corpul defunctului I a fost transportat, la bordul unui
I elicopter, la cimitirul Beheshte I Zahra, unde a fost înhumat. La I ceremonie au luat parte iranieni ’. sosiți din toate colțurile țării.

PENTRU O NOUĂ ORDINE ÎN • 
. DOMENIUL INFORMAȚIILOR. . I La Luanda s-a încheiat cea I ' de-a V-a Conferință generală a I „Pool“-ului agențiilor de presă ! din țările nealiniate. A fost adop- | I tat un program de acțiune al a- I cestui organism pentru următorii ' I patru ani, ce prevede, între alte- •le, extinderea cooperării între a- I gențiile membre și intensificarea I eforturilor in vederea instituirii
Iunei noi ordini internaționale în f domeniul informațiilor.

LA TIRANA a avut Ioc o se- j I dință pe probleme economice or- 1 1 ganizată' de Comitetul Central alPartidului Muncii din Albania și . Ide Consiliul de Miniștri, infor- I mează agenția A.T.A. Au fost a- | nalizate realizările obținute de 1 oamenii muncii albanezi in pune- irea in aplicare a hotăririlor de I partid și de stat privind sporirea ’ I producției și a eficienței economice.
DECLARAȚIE. La un miting or-I ganizat pe stadionul „Santa Laura" I | din Santiago de Chile, secretarul | general al Comitetului Central al

I Partidului Comunist din Chile, V. ■Teitelboim, a declarat că, în vede- I rea alegerilor generale ce vor * Iavea loc in decembrie, comuniștii din Chile se pronunță pentru uni- I tatea, forțelor de opoziție și pentru I o luptă comună in vederea vic- I. toriei forțelor democratice. Orice î guvern civil ales care va prezenta I un program democratic se va 1 I bucura de sprijinul partidului co- .munist, a declarat Teitelboim.
REPLICA. Ministrul de finanțe

Ial Indiei, S. B. Chavan, a re- | afirmat că țara sa respinge încer- | cările Administrației S.U.A. de a
Ise amesteca în politica economică i și comercială a țării sale. într-o I declarație făcută' la Delhi, el a 1 I relevat că India nu face compromisuri in ce privește dreptul ei | de a-și adopta politica de sine stă- I tător și a arătat că nici o putere| străină nu poate obliga tara să | l urmeze o anumită direcție în po- | 1 litica ei economică.

REUNIUNE. In capitala Guate- I I malei se desfășoară lucrările unei 1 reuniuni consacrate analizei situa- . Iției politice din țară și pregătirii I dialogului național pentru recon- | ciliere. Participă reprezentanți ai
I guvernului și ai sectoarelor so- ■ ciale și politico din țară.

ITALIA 

Caruselul crizelor de guvern

guvernul pe o caleformarea, în aprilie celui de-al 48-lea gu-

prevăzuse inițial, expansiunea galopantă a deficitului bugetar și menținerea unui număr ridicat de șomeri — circa 3 000 000.Așa se și explică nemulțumirile unor largi pături sociale, care au luat forma unor ample mișcări revendicative, ce au culminat cu greva generală de patru ore de la 10 mai, cînd milioane de oameni ai muncii au participat la demonstrații de protest împotriva politicii economice guvernamentale.Chiar imediat după Congresul de-, mocrației creștine, cînd Ciriaco De Mita a fost obligat să renunțe la funcția de secretar național al partidului, presa italiană sublinia că „nimeni nu mai este dispus să închidă ochii și să-i acorde sprijin necondiționat — nici -prietenii- din partid, și nici partenerii de coaliție". Cu toate acestea, observatorii nu se așteptau ca socialiștii să rupă atît de repede fragilul echilibru ai coaliției guvernamentale.După părerea observatorilor, ei au urmărit lichidarea cabinetului și nu găsirea unei platforme reciproc acceptabile. Ziarul „Corriere Sera" remarca în această de idei că „Bettino Craxi a încheiat congresul partidului său și a deschis propria sa campanie electorală". Se știe, el a deținut mandatul de premier din 1983 pînă la alegerile din 1987, stabilind, astfel, un record de longevitate guvernamentală. în perioada postbelică. în promovarea acțiunii sale politice. liderul P.S.I. a pornit și pornește de la rolul propriului partid de „ac al balanței", de la faptul că. fără consensul său. in actualul ranort de forte din țară nu este posibilă formarea unui guvern viabil.Actuala criză de guvern readuce la ordinea zilei o temă mult dezbătută : aceea a instabilității de pe scena politjcă italiană. Este adevărat că în cei 43 de ani de republică s-au succedat 48 de guverne, în tot acest timp, timona a rămas însă în permanentă în mîna Partidului Care 

della ordine

Democrat-Crestin (P.D.C.). este secretul longevității

sale la conducerea tării ? Explicația cănu t______Italian,' dar că ei sint, in același timp, după expresia presei italiene, arbitrii, creatorii modelelor vieții publice. Ei alcătuiesc rețeaua de „interese", care împarte favoruri, obținînd, în schimb, voturi. Semnificativ este și faptul că P.D.C. a modelat statul italian după propria sa fizionomie, dînd naștere unei economii și unui sistem de conexiuni care au nevoie de intervenția sa pentru a putea funcționa. în același timp, P.D.C. a știut să se a- dapteze cu ușurință la evoluțiile din tară, a urmărit în permanentă să ocupe centrul eșichierului politic. folosindu-se de formule de guvern care l-au favorizat, încer- cînd.să reducă partidele cu care s-a aliat in decursul timpului la rolul de simpli sateliți.Realitatea arată că toate formulele de guvern care au exclus șl caută să excludă cea de-a doua forță politică din țară — partidul comunist, n-au reușit și nu reușesc să ducă la lor probleme cu care se confruntă în prezent i Este și motivul niștii acționează

i trebuie căutată în faptul democrat-creștinil reprezintă numai cel mai mare partid

rezolvarea multiple-societatea italiană, pentru care comu- i pentru o politică
CANADA

Pilulele amare“
ale unui buget controversatPe fundalul unor persistente informații, provenind din diverse surse guvernamentale, care — in vădit contrast cu declarațiile optimiste făcute în timpul campaniei electorale din toamna trecută de liderii Partidului Progresist Conservator, de gu- vernămînt — indicau faptul că situația economică a Canadei „întîmpină dificultăți din ce in ce mai serioase", ministrul finanțelor, Michael Wilson, a convocat, nu de mult, în intenția de a pune capăt „zvonurilor, speculațiilor și incertitudinilor", o confe- 

de alternativă, care să deschidă calea participării la conducerea țării a tuturor forțelor democratice șl progresiste din țară, pentru reforma actualului sistem electoral.Dacă acestea sînt datele crizei politice generale pe care o cunoaște Italia, în schimb, cele ale crizei actuale sînt legate îndeosebi de a- propiatele alegeri pentru parlamentul vest-european. Așa cum s-a anunțat, președintele Francesco Cossiga l-a însărcinat pe președintele Senatului, republicanul Giovanni Spadolinl, cu o „misiune ex- ploratorie", în vederea alcătuirii unei noi formule guvernamentale. Observatorii sînt unanimi în a aprecia că soluționarea crizei nu va interveni decît după consumarea amintitelor alegeri și că ea va fi influențată direct de rezultatele acestora. De altfel, după anunțarea rezultatelor alegerilor municipale, Spadolinl a declarat că acestea încurajează reconstituirea vechii coaliții. Desigur, rămîne de văzut care vor fi exigențele concrete ale partenerilor, Și în primul rînd ale socialiștilor.în orice caz, orice formulă ar fî preferată, este greu de prevăzut că aceasta va opri caruselul crizelor de guvern.
Radu BOGDAN

rință de presă Ia Ottawa, pentru a anunța bugetul federal și principalele sale obiective economice și financiare. In cadrul acestei conferințe de presă, ministrul finanțelor a ținut să evidențieze preocupările cabinetului pentru a realiza „o economie sănătoasă". în acest scop, el a anunțat că urmează să se efectueze reduceri bugetare în „toate domeniile" și importante majorări de taxe și impozite.Bugetul federal, „de o severitate fără precedent", cum se exprima zia

rul „GLOBE AND MAIL", cuprinde — potrivit altui cotidian canadian, „TORONTO STAR" — multe „pilule amare" și „măsuri dureroase". Ca justificare a acestora, a fost invocată necesitatea de a se reduce importantul deficit bugetar și uriașele datorii interne și externe. De fapt, „pilulele amare" — așa cum arăta presa — au fost impuse țării prin „chemarea la ordine" de către Fondul Monetar Internațional a guvernului canadian. Cu alte cuvinte, pină și o țară cu economie dezvoltată, cu o industrie puternică, cum este Canada, are de făcut față măsurilor restrictive ale F.M.I., măsuri pe care tot mai multe state, în primul rînd în curs de dezvoltare, Ie critică sau le resping ca încercări de amestec în treburile interne.Citîndu-se surse oficiale, presa de la Ottawa arată că în prezent Canada a acumulat, la nivelul guvernului federal, o datorie publică de 268 miliarde dolari S.U.A. ; dacă se iau în calcul și datoriile provinciilor și ale municipalităților — evidenția Asociația profesională pentru investiții financiare din Toronto — atunci acest debit depășește 412 miliarde dolari. Iar dobînzile Ia datoria internă s-au ridicat, anul trecut, la nu mai puțin de 33 miliarde dolari.Cit privește datoria externă, aceasta a atins aproape 100 miliarde dolari, fiind comparabilă cu cea a Mexicului și aproape egală cu cea a Braziliei. „Datoria Canadei sporește în fiecare oră cu 2,5 milioane dolari, și această tendință se menține" — arăta ministrul finanțelor.Evoluțiile din ultimul timp, determinate și de implicațiile crizei e- conomice mondiale, ca șî de o sensibilă majorare a ratei inflației, șl-au găsit reflectarea cea mal concludentă într-o anumită reducere a ritmului de creștere a economiei și în menținerea șomajului la cote ridicate — de circa 7.8 la sută din întreaga forță de muncă. Totodată, în economia Canadei se simte serios puternica concurență a vecinului de la sud — Statele Unite — care, de Ia 1 Ianuarie, și-a văzut sporite șansele pe piața canadiană prin intrarea în vigoare a tratatului privind „liberul schimb", semnat între cele două țări. De asemenea. Canada, care este și exportatoare pe scară largă de materii prime, a înregistrat pierderi prin scăderea prețurilor materiilor

de bază, fenomen petrecut în ultimii ani pe piața special sub presiunea niei, R.F.G. și Marii fine, asupra marii ■ populației vor greva pozite prevăzute a fiAcum, după prezentarea bugetului, canadienii vor avea posibilitatea să constate — cum se sublinia într-un comentariu de presă — „cit de mult vor trebui să stringă cureaua". Dar opinia publică consideră, pe bună dreptate, că o sursă din cele mai serioase de economii bugetare o constituie cheltuielile militare, aflate la un nivel mult prea ridicat, redimenslonarea tn jos a acestor cheltuieli fiind de na- impuse sens, o prevederilor

mondială, în S.U.A., Japo- Britanii. în majorități a și noile im- introduse.

firme franceze
tură a diminua poverile contribuabililor. în acest dată cu prezentarea ______________bugetare, guvernul canadian a anunțat anularea comenzii, în valoare de 8 miliarde dolari, pentru achiziționarea unui număr de noi submarine nucleare. Pentru această comandă concurau ______ _________și britanice, pînă la urmă fiind preferate primele, oferta lor fiind considerată mai „avantajoasă". însă, după cum relata presa pariziană, premierul canadian, Brian Mulroney, a informat guvernul francez că renunță la comandă „din rațiuni bugetare", ceea ce a provocat nu numai „surpriză", dar și „decepție" la Paris.în schimb, cum era de așteptat, vestea renunțării la submarinele atomice a fost salutată cu satisfacție de opinia publică din Canada, care de la început s-a pronunțat' cu hotărîre împotriva modernizării arsenalelor nucleare, ca și pentru reducerea substanțială a cheltuielilor , destinate înarmărilor. Cu prilejul demonstrațiilor organizate de partizanii păcii din Canada, aceștia au cerut, pe bună dreptate, „austeritate pentru bugetele militare — nu pentru cheltuielile sociale".Intr-adevăr, aceasta este modalitatea rațională de evitare a „pilulelor amare", calea ce corespunde intereselor păturilor celor mai largi ale populației, care nu mai sînt dispuse ca economiile bugetare să fie făcute prin amputarea sumelor destinate asistentei medicale, în- vățămîntului public și ajutoarelor pentru categoriile cele mai dezavantajate.

Nicolae PLOPEANU

i

DEFICIT. In primul trimestru al acestui an, deficitul comerțului1 exterior al Franței a fost de 3,8 miliarde franci, relevă o statistică dată publicității la Paris.Ia baza din fost lansatăI
I

„ARIANE-4". De Guyana franceză a prima rachetă vest-europeană de tipul „Ariane-4“, care a plasat pe orbită doi sateliți de telecomunicații, unul vest-german și altul japonez. Lansarea fusese programată inițial pentru 26 mai, dar a fost amînată din cauza unor defecțiuni tehnice.

i
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UN RECENT SONDAJ efectuat de Institutul „Gallup" în rîndul a- mericanilor în vîrstă de 18—24 de ani a scos la iveală îngrijorătorul fapt că 82 la sută din cei chestionați nu au putut indica pe hartă R.F.G... 81 la sută nu știau unde se află Suedia, iar 65 la sută nu au fost în stare să arate Japonia. Cel mai grav este însă faptul că 18 la sută nu au știut unde se află chiar propria lor țară 1
I
I
I

PROFITURI RECORD. Băncile din S.U.A. au înregistrat în 1988 cele mai mari profituri din istoria lor — arată un raport al Oficiului de asigurări bancare (F.D.I.C.). Cu un total de 25,3 miliarde dolari, băncile americane au depășit recordul de profituri înregistrat în anul 1985, cînd acestea s-au ridicat la 18,1 miliarde dolari. Experții relevă că majoritatea acestor profituri au provenit din plata dobîn- zilor de către țările în curs de dezvoltare.
I

I
I

I
POPULAȚIA PAKISTANULUI. După cum s-a anunțat la Islamabad, populația Pakistanului însumează in momentul de față 108 milioane de persoane.

I a relevat că
I

I
I

RECENSAMÎNTUL LACURILOR 
DIN FINLANDAIn această țară numărul ochlu- rilor de apă se ridică la impresionanta cifră de 186 888. De menționat faptul că aceste date cuprind numai lacurile cu o suprafață mai mare de 500 metri pătrati. Iată deci că „țara celor o mie de lacuri" este de fapt țara| celor... 186 888 de lacuri 1I

I
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