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prin promovarea largă 
a progresului tehnic
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Intr-un mobilizator dialog cu oamenii ogoarelor pentru desfășurarea exemplară a campaniei

agricole de vară și obținerea de recolte la nivelul cerințelor noii revoluții agrare

La ora actuală, pe șantierele de investiții se desfășoară o strinsă competiție cu timpul, subordonată realizării in termene cît mai scurte a noilor obiective și capacități productive. Este absolut firească această concentrare puternică de forțe umane, de mijloace tehnice și materiale. In repetate rinduri, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a subliniat necesitatea de a se acționa, in domeniul investițiilor, cu hotârire și spirit de inițiativă, pentru finalizarea și punerea in funcțiune cu rapiditate a tuturor obiectivelor planificate, a căror producție a fost riguros luată in calcul pentru funcționarea la parametri normali a angrenajului complex al economiei naționale.Lupta cu timpul, ofensiva pentru „comprimarea" acestuia se identifică — pentru constructori și montori — cu creșterea ritmurilor de lucru pe șantiere. Ceea ce este sinonim, pe un plan mai larg, cu sporirea accentuată a productivității muncii.O tot mai inaltă productivitate in munca de zi cu zi a constructorilor — iată „cheia" reușitei in activitatea de investiții. Dar productivitatea nu sporește de la sine, această acțiune trebuind să fie susținută prin demersuri hotărîte, prin valorificarea sistematică a tuturor rezervelor existente. Cu alte cuvinte, esențiale sint stabilirea și aplicarea, cu perseverență și spirit de inițiativă, a unei autentice strategii a perfecționării activității pe șantiere. Cum se acționează concret pentru înfăptuirea acestui obiectiv ?TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a efectuat o vizită de lucru în unități agricole

din județele Argeș, Dîmbovița și Prahova
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizită de lu
cru in unități agricole din ju
dețele Argeș, Dîmbovița și 
Prahova,Continuind seria analizelor făcute in ultimele zile in diferite județe ale țârii, secretarul general al partidului a examinat la fața locului, lingă întinsele lanuri de orz, griu, porumb, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, in cadrul unui amplu și substanțial dialog cu specialiști și oameni ai muncii din cooperative a- gricole de producție și întreprinderi agricole de stat, probleme de bază ale organizării și desfășurării in bune condiții a secerișului, intreținerii culturilor prășltoare in vederea in- cheierii. in cel mai scurt timp, a recoltării păioaselor, efectuării, la termen și de bună calitate, a tuturor lucrărilor prevăzute, pentru obținerea in acest an a unor producții vegetale record. Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat Starea culturilor, s-a interesat îndeaproape de felul cum se acționează pentru indeplinirea planurilor și programelor stabilite, a trasat sarcini, cerind ca fiecare unitate agricolă, fiecare județ să intimpine Congresul al XlV-lea al partidului cu rezultate dintre cele mai bune.Vizita de lucru a inceput la 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE ROCIU, Județul Argeș, unde, ca pretutindeni in sudul tării, a fost declanșat secerișul orzului.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat cu multă Însuflețire de țăranii cooperatori de aici, aflați in mare număr la executarea lucrărilor agricole de sezon.Cu pîine și sare, cu flori dăruite de pionieri și șoimi ai patriei, cu urale și ovații, cu tot ceea ce putea exprima dragostea și respectul lor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sutele de bărbați și femei de pe aceste plaiuri arge- șene au imprimat momentului intil- nirii tu secretarul general al partidului un caracter entuziast, de aleasă sărbătoare, in plină zi de lucru.Făcindu-se ecoul gindurilor și simțămintelor oamenilor muncii de pe ogoare, ale tuturor locuitorilor din această parte a țării, primul- secretar al Comitetului Județean Argeș al P.C.R., Gheorghe Catană, a adresat un călduros bun venit conducătorului iubit și stimat al partidului și statului.După raportul privind desfășurarea secerișului, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înfățișate date privind patrimoniul a- gricol al județului, lucrările de ameliorare a solurilor podzolice, dinamica producției agricole pe sectoare și culturi, dezvoltarea bazei

tehnico-materiale a agriculturii. A fost prezentat, de asemenea, modul in care se acționează in județ pentru înfăptuirea programelor prioritare din domeniul agriculturii. O expoziție cu legume, fructe, cereale și diverse produse de sezon a completat imaginea despre roadele muncii in acest județ.în continuare, secretarul general al partidului a fost informat în legătură cu măsurile luate la Cooperativa Agricolă de Producție Rociu in vederea stringerii cit mai grabnice a recoltei, transportării și depozitării producției, eliberării terenului și efectuării semănatului culturilor duble.Oprindu-se într-un lan de orz, unde secerișul se afla în toi. tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că. în acest an, aici vor fi realizate producții bune la păioase : la orz 6 700 kg la hectar, iar la griu circa 6 800 kg la hectar. O recoltă bună se anunță la floarea-soarelui, de circa 4 900 kg la hectar.Dind o bună apreciere celor ce i-au fost raportate și prezentate,, felicitîn- 

du-f pentru rezultatele obținute rână acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat cooperatorilor din Rociu indemnul de a obține recolte cît mai bune la toate culturile, urări de sănătate și noi succese.Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLĂ DE 
STAT LEORDENI. Elicopterul prezidențial a aterizat pe un teren agricol aparținind fermei Ciupa, cunoscută în județ și dincolo de hotarele acestuia pentru rezultatele obținute. îndeosebi în cultura păioaselor. De altfel, întreprinderea deține titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru recoltele mari de orz. Premisele se dovedesc favorabile și in acest an, lucru reieșit și în cursul examinării unui lan aflat in apropiere. Măsurătorile efectuate indică o recoltă pe măsura hărniciei oamenilor, a calității pămîntului, a dotării tehnice și materiale existente : 8100 kg la hectar. Constatări îmbucurătoare pri

lejuiește și cercetarea atentă a lanurilor de griu. Folosindu-se un soi creat de specialiștii din cadrul stațiunii argeșene de cercetări Albota, adecvat tipului de sol de aici, producția din acest an va atinge 7 000 kg Ia hectar. La fel d.e promițătoare sînt culturile de porumb și floarea- soarelui.Adresîndu-se oamenilor muncii, specialiștilor prezenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu a ținut să exprime impresiile bune despre culturile ce i-au fost prezentate, despre munca celor ce lucrează aici. Arătind că sint condiții ca la I.A.S. Leordeni să se realizeze și in acest an o producție bună de orz și griu, la alte culturi, și prin aceasta să fie îndeplinite condițiile pentru obținerea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare", secretarul general al partidului a cerut să fie luate toate măsurile ce se impun pentru strîngerea la timp a recoltei, pentru transportul și depozitarea ei fără pierderi. Adresind tuturor(Continuare în pag. a IlI-a)

Modernizarea lucrărilor de con- strucții-montaj, pentru că despre ea este vorba in ultimă instanță, în pas cu modernizarea și remodelarea celorlalte sectoare aid economiei naționale, reprezintă una din notele definitorii pentru colectivul Cen- tralei-Antreprizâ Generală de Construcții Industriale din București — cea mai mare unitate de acest gen din țară. Dar nu acesta este atributul ei esențial. Pentru că unitatea bucureșteană a realizat, in ultimii ani, performanța notabilă de a se situa in mod constant pe primul loc in întrecerea socialistă, succes onorat și cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste",Prestigiul cîștigat de constructorii bucureșteni se sprijină tocmai pe o concepție tot mai clar conturată și susținută prin eforturi pe măsură pentru perfecționarea în toate compartimentele sale a activității pe care o desfășoară pe șantiere. Proces complex, din care nu lipsesc, bineînțeles, nici dificultățile, apărute intr-un moment sau altul, dar depășite datorită experienței acumulate de-a lungul anilor și, mai ales, capacității de mobilizare probate in atîtea rinduri de specialiștii și muncitorii centralei bucureștene.Care sînt direcțiile concrete de acțiune ? Cum își propune colectivul unității să ducă la înfăptuire sarcinile ce i-au fost încredințate în acest an și în cincinalul actual ? Acestea sint întrebările la care am căutat răspuns în ancheta noastră.— Să stabilim, de la bun început, locul și importanța unității noastre, ne-a spus inginerul Radu Suman, directorul general al centralei. Noi sintem constructori-executanți, adică nouă ne revine sarcina de a mate
REALIZĂRI ÎN INDUSTRIE

O nouă platformă marină 
a inceput extracția hidrocarburilor într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii de la întreprinderea de Foraj și Exploatare,a Sondelor Marine — „Petromar" Constanța raportează că, la 15 iunie a.c., o nouă platformă marină a inceput extracția hidrocarburilor din platoul continental românesc al Mării Negre, Noile sonde intrate in exploatare pe platforma „Jupiter" asigură creșterea producției zilnice de țiței extras de întreprindere cu peste 30 la sută.în telegramă se exprimă angajamentul petroliștilor constănțeni de a acționa cu fermitate și dăruire revoluționară pentru înfăptuirea programelor de exploatare a zăcămintelor din subsolul Mării Negre, adu- cindu-și astfel contribuția la înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii.

ARAD : Noi tipuri de vagoaneColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de Vagoane din Arad, unitate cunoscută in tară și pe toate meridianele globului, acționează in mod susținut pentru realizarea unor produse noi. cu înalți parametri tehnico- funcționali, competitive pe piața internațională. In acest sens, este semnificativ faptul că, numai in anul in curs, pe fluxurile de fabricație din întreprindere au intrat noi tipuri de vagoane pentru călători și marfă — toate produse noi sau modernizate. Dintre ele se remarcă, prin performantă, vagonul basculant cu o capacitate de 25 metri cubi pentru transportul 

rializa pe teren, în cele mai variate tipuri de construcții, soluțiile oferite de proiectare. Lucrăm la remodelarea urbanistică a capitalei țării, precum și pe șantierele altor importante obiective de investiții : Stația de Epurare Glina, Institutul Central de Cercetări Metalurgice, Aeroportul Internațional Otopeni, Abatorul București etc. De ce am făcut această precizare ? Pentru că, dacă; ne-am fi limitat numai la această postură, de simpli executanți ai lucrărilor proiectate de alții, la un moment dat am fi epuizat posibilitățile de perfecționare a activității pe care o desfășurăm. De aceea, am adoptat ca direcție fundamentală de acțiune o atitudine activă față de proiectare, mai exact față de calitatea soluțiilor constructive și, chiar, tehnologice preconizate in documentațiile primite. N-am devenit însă nici un moment „cenzori" ai proiectelor primite, ci aceeași atitudine activă o manifestăm și față de execuția propriu-zisă a lucrărilor, urmărind să modernizăm permanent activitatea de pe șantiere.Preocupări și rezultate care pornesc de la nevoia de a spori, într-o măsură cît mai mare, productivitatea muncii pe șantiere. Intenție imposibil de realizat atita vreme cît nu sînt îndeplinite două condiții. Prima : o riguroasă pregătire sub aspect tehnologic a lucrărilor ce urmează să fie realizate ; a doua : conformarea soluțiilor constructive unor metode de execuție sau, in alți termeni, stabilirea unei concordanțe depline intre ceea ce prevăd proiectanții in documentațiile elaborate și posibilitățile reale de care dispun constructorii.

minereului, vagoanele destinate transportului de cereale, ciment și tractoare, precum și vagonul pentru transportul utilajelor chimice, care este dotat cu 20 de osii. Pentru realizarea acestor vagoane s-au folosit noi tipuri de boghiuri, ce se încadrează in normele internaționale și pot asigura atingerea unor viteze de 200 kilometri pe oră. Acțiunile întreprinse in direcția modernizării producției și a produselor destinate exportului sint ilustrate și de faptul că in acest an la întreprinderea de Vagoane din Arad s-au asimilat noi tehnologii <Je mare productivitate. 
(Tristan Mihuța).

O NOUA CONCEPȚIE ÎN TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR. Dar să aprofundam lucrurile. Considerent pentru care solicităm detalii inginerului Toma Iliescu, director tehnic al centralei.— Pregătirea tehnologică a lucrărilor de construcții-montaj nu reprezintă, totuși, o noutate, ne spune interlocutorul. Ea constituie o obligație firească a oricărui constructor. Cu amendamentul că în subunitățile centralei noastre am abordat această importantă problemă de pe o cu totul altă poziție. Ca să fie construită o anumită clădire, se considera, pînă nu de mult, că este nevoie de un proiectant, cu rolul de a întocmi documentația tehnico-economică necesară, de un tehnolog executant, desemnat să pună la punct, studiind proiectul, metodele de lucru, și, în sfirșit, de un executant, însărcinat să transpună în practică ideile și soluțiile oferite de primii doi. Insuficiența acestei abordări a fost insă de nenumărate ori dovedită în practică, tehnologului revenindu-i doar rolul de simplă verigă intre cel ce concepe o construcție și cel care o realizează. Ca urmare, se acreditase ideea că problemele legate de stabilirea tehnologiei de execuție ii privesc exclusiv pe constructorii de pe șantiere și, ca atare, nu sînt legate nici de concepția generală a structurii și nici de alegerea soluțiilor constructive. Fapt care s-a resimțit in interesul scăzut al unor proiectanți pentru acest aspect, iar pe șantiere în dificultățile întimpi- nate de constructori in efortul lor de a lucra mai repede și mai ieftin.— în ultimă instanță, ne precizează inginerul Niculaie Gheorghiu, este vorba de o atitudine, mai precis, de respectarea unor criterii tehnologice clare in momentul alegerii unei soluții constructive sau a alteia, Criterii care trebuie nu numai să țină seama de dotarea tehnică a constructorilor, dar să și stimuleze dezvoltarea și perfecționarea acestei dotări ; în sfirșit, criterii care să permită, pe șantiere, creșterea accentuată a productivității muncii și, pe această bază, scurtarea duratelor de execuție, precum și reducerea consumurilor de materiale și energie, ca și a costurilor de lucrări.Cum au procedat constructorii bucureșteni am aflat din discuțiile purtate cu specialiști și muncitori cu înaltă calificare din această unitate. Primul pas l-a constituit re-(Continuare în pag. a Il-aJ
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MUREȘ : Producție 
suplimentară cu consumuri 

reduseAcționind stăruitor pentru a transpune în viață indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la fiecare sortiment, oamenii muncii din industria județului Mureș au înscris noi fapte de muncă în cronica întrecerii socialiste. Astfel, ca rezultat al măririi indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor, al creșterii mai accentuate a productivității muncii, lucrătorii din ramurile chimiei, industriei forestiere, construcțiilor de mașini și din alte sectoare ale industriei județului au realizat. în perioada care a trecut din acest an, peste sarcinile de plan produse electrotehnice in valoare de 56,7 milioane lei, 19 230 tone amoniac de sinteză, 29 588 tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu, 2 270 m.c. prefabricate din beton armat, 129 000 m.p. furnire estetice, mobilier in valoare de 4,2 milioane lei, precum și alte produse utile economiei naționale. Aceste sporuri de producție au fost realizate in condițiile economisirii unor importante cantități de materii prime și materiale. 
(Gheorghe Giurgiu).
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PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
realizat integral, la toate sortimentele

îndeplinirea ritmică, integrală a planului la producția fizică reprezintă unul din principalele obiective care mobilizează energiile creatoare ale tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Și este firesc să fie așa intrucit, după cum se, știe, de realizarea producției fizice în structura stabilită și la nivelul calitativ necesar depind Îndeplinirea tuturor celorlalți indicatori de plan, desfășurarea în bune condiții a relațiilor de cooperare între întreprinderi, onorarea la termenele stabilite a contractelor încheiate cu beneficiarii interni și partenerii de peste hotare.Ținind seama de toate aceste cerințe, continuăm sondajul in actualitatea economică, solicitind unor cadre cu munci de conducere să răspundă la citeva întrebări :• CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII PLANULUI PE PRIMELE 5 LUNI ALE ANULUI ?• CU CE PROBLEME SÎNTETI CONFRUNTAȚI IN ACTIVITATEA PRODUCTIV,L ?• CE MĂSURI AȚI LUAT PENTRU RECUPERAREA RESTANȚELOR ȘI ÎNDEPLINIREA RITMICĂ. INTEGRALĂ A SARCINILOR ECONOMICE PE ACEST SEMESTRU ȘI ÎNTREGUL AN ?în cuvintarea tuirea mice luna neral Nicolae Ceaușescu, a serie de principii de o importanță teoretică și practică referitoare la conducerea pe bază de plan, conceptul și disciplina de plan, arătînd că, in contextul general al conducerii întregii societăți, organizațiilor de partid le revine un rol de maximă importanță in mobilizarea tuturor oamenilor muncii, a organismelor și instituțiilor existente, care trebuie să acționeze in mod unitar, în conformitate cu programul și directivele partidului, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite.Pornind de la necesitatea întăririi rolului conducător al organizațiilor de partid în conducerea întregii activități economico-sociale, in județul Olt s-au întreprins o serie de măsuri politico-organizatorice care se dovedesc deosebit de eficiente. Astfel, activitatea comitetelor municipale și orășenești de partid, a organizațiilor de partid din întreprinderi a fost orientată mai ferm spre soluționarea problemelor cu care se confruntă unele unități în îndeplinirea sarcinilor de plan. Printre altele, au fost organizate instruiri și analize periodice care au pus în fața secretarilor comitetelor de partid și conducătorilor de unități cele mai importante probleme ce condiționează desfășurarea normală a activității economice, reliefindu-se neajunsurile ce s-au mai manifestat în activitatea unor comitete" de partid și cii, care, pacitatea zută, nu mod corespunzător în concretă a activității manifestind tendințe de mire atunci cînd la nivelul unității, al secțiilor sau atelierelor au fost realizate sarcinile valorice, dar nu și cele fizice, pe sortimente.O atenție deosebită a fost acordată de către biroul și secretariatul comitetului județean de partid cunoașterii concrete a activității din fiecare unitate, pentru a putea sta- ' bili cele mai corespunzătoare suri care să conducă la înlăturarea neajunsurilor in asigurarea bazei materiale a producției și utilizarea acesteia sau în pregătirea și organizarea fabricației. Pentru aceasta, Jtirmărim zilnic realizarea sarcinilor d'e producție. Ia toate sortimentele de bază. îndeosebi a celor destinate exportului, pregătirea și livrarea acestora la termenele stabilite, mer- gind in cazul unor unități pină analiza rezultatelor obținute schimburi.

rostită la Consfă- de lucru pe probleme econo- de la C.C. al P.C.R., din martie a.c., secretarul Re
al partidului, tovarășul formulat o deosebită

comitete de consilii ale oamenilor mun- prin stilul de muncă și ca- organizatorică au reușit să se mai scă- implice in conducerea productive, automulțu-

mă-

Concomitent, urmărim cum se asigură principalele materii prime și materiale, iar atunci cind se ivesc unele dereglări în ritmicitatea aprovizionării, solicităm sprijin comitetelor județene de partid, centralelor și ministerelor pentru respectarea graficelor întocmite. Am rezolvat in acest fel problemele legate de livrarea ritmică și de calitate a aluminei de la întreprinderile de profil din Tulcea și Oradea, a cocsului de petrol de la rafinăriile de petrol Brazi și Teleajen, a tablei pentru vagoane, precum și a colaborărilor de la diferite unități constructoare de mașini. Atunci cînd s-a impus, cadrelor de conducere din unități li s-a cerut să se deplaseze la diferiți furnizori și, împreună cu aceștia, au găsit soluții pentru impulsionarea livrării unor subansamble, piese de schimb, materii prime și materiale ce condiționau realizarea producției.Concomitent cu aceste acțiuni am organizat analize detaliate, la nivel de întreprinderi, la care au participat cadre de conducere din centrale și ministere, prilej cu care s-au dezbătut aspectele cele mai deosebite din aceste întreprinderi și s-au elaborat programe speciale de măsuri pentru redresarea activității, care sint urmărite permanent de către comitetele de partid și consiliile oamenilor muncii. Asemenea programe au fost elaborate pentru întreprinderea de Anvelope Caracal, întreprinderea de Piese Turnate din Aluminiu și Pistoane Auto. întreprinderea de Osii și Boghiuri Balș, Schela de Producție Petrolieră Ciu- rești, unități care s-au confruntat cu o serie de probleme atit in ce privește aprovizionarea, dar mai ales funcționarea utilajelor și organizarea producției. Pentru sprijinirea concretă a acestor unități, secretariatul comitetului județean de partid a constituit colective de sprijin formate din activiști de partid și specialiști din județ, care acționează pe schimburi, direct în rezolvarea cu care se confruntă lierele de producție, partid și consiliile oamenilor muncii.Experiența anilor trecuți din unele unități, printre care întreprinderea de aluminiu, filatura de bumbac, întreprinderea de produse cărbunoase și altele, unde comitetele de partid și consiliile oamenilor muncii au acordat o atenție deosebită executării la timp si de bună calitate a reparațiilor.. și lucrărilor de întreținere, ne-a demonstrat că pentru asigurarea ritmicității producției si menținerea în stare de funcționare a mașinilor și . instala- ■ fiilor sînt necesare o organizare ireproșabilă a activității în atelierele de fabricație, o colaborare perfectă între personalul tehnologic și cel de

întreținere. De aceea, am organizat schimburi de experiență in aceste unități, la care au participat in primul rind întreprinderile la care aceste probleme nu sînt încă rezolvate corespunzător, așa cum este cazul întreprinderii de Tricotaje Caracal, întreprinderii de piese turnate din aluminiu, întreprinderii de Vagoane Caracal, întreprinderii de Osii și Boghiuri Balș și altele, care au aplicat ulterior sistemele de organizare si metodele utilizate unitățile cu rezultate bune.Toate aceste măsuri ne-au permis ca in cinci luni să depășim cu peste 2 000 tone sarcinile de plan la aluminiu primar și aliaje din aluminiu, cu 280 tone la țevi din aluminiu, cu 2 km la cabluri electrice armate, cu 175 tone la utilaj alimentar, cu 76 vagoane de marfă și altele.Ne confruntăm însă și cu unele greutăți datorită faptului că unii furnizori nu-și respectă obligațiile de livrare prevăzute in contracte, așa cum este cazul combinatelor petrochimice Midia-Năvodari și Brazi, care nu ne livrează ritmic și în cantitățile p/evăzute dimetilteref- talat pentru întreprinderea de Fibre Sintetice Corabia. Restanțe se înregistrează și în livrarea țesăturilor de către unele întreprinderi textile pentru întreprinderea Textilă Slatina, a firelor necesare pentru întreprinderea de Tricotaje Caracal și altele. De aceea, adresăm un apel furnizorilor pentru respectarea obligațiilor contractuale. In ce ne privește, sîntem hotărîți ca, în continuare. să acționăm cu fermitate și răspundere pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru a întimpina cu noi și importante succese marile evenimente politice ale acestui an.
Dumitru ȘTEFANESCU secretar al Comitetului Județean Olt al P.C.R.

de

implicîndu-se unor probleme secțiile și ate- comitetele de

Colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului Maramureș acționează cu hotă- rire pentru realizarea ritmică, la toate sortimentele, a producției fizice. Prin eforturile depuse de colectivele de oameni ai muncii restanțele înregistrate în primul trimestru la unele produse au fost recuperate, astfel că majoritatea întreprinderilor au rezultate bune în activitatea de producție, realizindu-se planul la producția-marfă, productivitatea muncii, investiții și contractele la export in condițiile economisirii unor importante cantități de combustibil și energie electrică. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, la unele produse, printre care plumb,' zinc, utilaj minier, mașini-unelte, cherestea, mobilier ' ’ . * . *tricotaje, ceramică și sticlărie de menaj, planul a fost depășit. Printre unitățile cu cele mai bune rezultate se numără : centrala minereurilor, întreprinderea forestieră de exploatare și transport, întreprinderea de faianță și sticlărie, întreprinderea de Confecții din Baia ■ Mare și întreprinderea de Tricotaje „Unitatea" și Co’fcibinatul de Prelucrare a Lemnului Sighetu Marmațiel.Cu toate acestea, nute in îndeplinirea ducția fizică în unele întreprinderi

cupru în concentrate,din lemn, confecții și

nu s-au ridicat la nivelul cerințelor și posibilităților, înregistrîndu-se restanțe la unele produse din metalurgia neferoasă, oțel brut și aliat, țesături, ceea ce a influențat negativ îndeplinirea planului la indicatorii de eficiență și onorarea unor obligații contractuale.Cele mai mari greutăți în realizarea planului sînt determinate de neajunsurile manifestate în asigurarea bazei materiale. Astfel, Centrala Minereurilor din Baia Mare nu are asigurate în totalitate cotele și repartițiile la reactivii de flotație și lemn de mină, fundamentate pe baza normelor de consum aprobate. La întreprinderea metalurgică de metale neferoase nu este asigurată cantitatea de cărămidă crom-magne- zitică necesară realizării în condiții de calitate a reviziei generale la uzina de cupru. întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier nu a reușit asigurarea integrală cu contracte a producției fizice planificate.Comitetul județean de partid a luat măsuri ferme pentru a menține ritmul înalt de lucru realizat în diferite sectoare, acționind totodată pentru recuperarea restanțelor la cupru electrolitic, acid sulfuric, o.țel brut și aliat. De asemenea, s-au luat măsuri pentru realizarea sarcinilor la export. In acest domeniu au fost lansate in fabricație toate produsele prevăzute în contractele cu partenerii externi. Un accent deosebit s-a pus pe realizarea in bune condiții a investițiilor. Acolo unde s-au înregistrat rămineri în urmă s-au stabilit măsuri concrete pentru intensificarea ritmurilor de lucru. In sectorul minier, acționind în spiritul indicațiilor și sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a continuat procesul de perfecționare a tehnologiilor de extracție și preparare a minereurilor, concomitent cu îmbunătățirea calității minereurilor și concentratelor și creșterea randamentelor de extracție. în unitățile constructoare de mașini au fost luate măsuri pentru asigurarea bazei materiale, organizarea mai bună a lucrului, încărcarea la capacitate a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Un accent deosebit s-a pus și se pune în continuare pe înfăptuirea obiectivelor din programele de cercetare științifică. inginerie tehnologică, de creație tehnico-științifică' de masă, a programului de organizare și perfecționare a proceselor de producție, pentru realizarea exemplară a cimlor de plan pe acest an, în diții de înaltă productivitate, tate și eficiență economică.
Gheorqhe IHA secretar al Comitetului Județean Maramureș al P.C.R.

sar- con- cali-

Intre măsurile politico-organizatorice cu conținut nou, creator, menite să confere o funcționare democratică, revoluționară organelor de conducere colectivă din întreprinderi — ele înseși o creație originală — se numără și cumularea de către secretarul comitetului de partid și a funcției de președinte al consiliului oamenilor muncii. Măsură care vizează deopotrivă atit creșterea răspunderii organelor de partid în conducerea activității economice, cit și asigurarea unei funcționări cit mal bune a importantelor foruri ale democrației muncitorești-revoluționare : adunarea generală, consiliul oamenilor muncii, biroul său executiv.Investigația noastră, realizată cu ajutorul corespondenților „Scinteii" din județele Brașov, Sălaj și Dolj, și-a propus să abordeze o temă legată de răspunderea ce revine organizațiilor de partid pentru creșterea eficienței activității organelor de conducere colectivă, și anume : cum se exercită controlul de partid asupra activității consiliilor oamenilor muncii ?
CA NUMĂR, ANALIZELE SINT, 

POATE, SUFICIENTE...— Controlul comitetului de partid asupra activității organului de conducere colectivă îmbracă la noi multiple forme, ne spune tovarășul loan Dragu, secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii „Hidromecanica" din Brașov, președinte al consiliului oamenilor muncii. Acest control se exercită mai întil prin prezenta secretarului de partid în fruntea acestuia, ca și prin prezența altor membri ai comitetului de partid la toate reuniunile de lucru ale consiliului oamenilor muncii sau ca membri ai acestuia. Și nu -este vorba doar de o prezență pur .fizică, ci de una efectivă, de conținut. Pentru că aceasta are multiple efecte pozitive asupra bunei funcționări a acestui organism. în primul rind, toate problemele înscrise în planurile de muncă trimestriale ale consiliului oamenilor muncii sînt avizate de secretarul comitetului de partid. în calitate de președinte al acestui organism, avind astfel posibilitatea să efectueze încă din faza de concepere a programului de lucru al consiliului un control de partid asupra acestuia. In al doilea rind, participînd la dezbaterea lor în plenul consiliului oamenilor muncii secretarul comitetului de partid, alți membri ai acestuia sint in măsură să facă observații pe marginea materialelor prezentate, să formuleze și să determine concluzii care coincid, în problemele analizate, cu cele ale organului de partid. A- ceastă „fază de control" este — ca să mă exprim așa — una de concepere și orientare a activității consiliului oamenilor muncii.
— Referiți-vă și la alte momente 

ale controlului de partid și la efi
ciența lor.— Celelalte momente sînt ceea ce se cheamă controlul de partid sistematic asupra activității curente și de perspectivă a consiliului oamenilor muncii, a biroului său executiv. Ca să nu teoretizez, iată, pe scurt, despre ce este vorba. In luna octombrie 1988. biroul comitetului de partid a analizat în cadrul unei șe-

dințe modul in care se preocupă biroul executiv și consiliul oamenilor muncii de fundamentarea indicatoarelor de plan pe 1989. Problema cea mai acută care se punea in acel moment era aceea a intensificării acțiunii de încheiere a contractelor. De ce era acută ? Pentru că la data respectivă această acțiune era rămasă in urmă și ea devenise vitală pentru pregătirea temeinică a producției anului ce urma. Pe baza criticilor — pentru că nu puține la număr au fost criticile —, a propunerilor și recomandărilor făcute cu acest prilej de către comitetul de partid, această acțiune a fost intensificată. Și, astfel, de la 44,5 la sută valoarea contractelor încheiate la data respectivă — cînd se susținea sus și tare „că nu se poate face mai mult" — s-a ajuns pină la finele anului la 80 la sută. Aceasta a permis consiliului oamenilor muncii să asigure fundamentarea din vreme atit a bazei tehnico-materiale, cit și a sarcinilor de export etc. Alt exemplu. In luna martie 1989, în plenara comitetului de partid s-a analizat modul în care consiliul oamenilor muncii se preocupă de realizarea planului la producția fizică și la export. Principala concluzie la care s-a ajuns a fost aceea că, deși pe ansamblu rezultatele erau bune, in unitate existau unele rezerve de capacitate de producție din cauza necontractării fabricației. Pornind de stare de lucruri, biroulde partid a criticat stilul de muncă al cadrelor de conducere — critică argumentată concret, pe baza datelor rezultate in urma unui studiu efectuat în legătură cu această problemă — și a cerut consiliului oamenilor muncii să acționeze cu toate forțele sale, și nu numai prin biroul de specialitate, pentru găsirea de noi comenzi pină Ia acoperirea integrală a capacităților de producție. Ceea ce s-a și realizat pină la urmă.
— Ce răspunsuri dau, in legătură 

cu tema investigației noastre, și alți 
secretari de partid ?— în plenara comitetului de partid din 6 aprilie, spre exemplu — ne spune loan Culda, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Conductori Electrici’Emailați din Zalău — a fost analizat modul in care consiliul oamenilor muncii s-a preocupat de realizarea măsurilor privind perfecționarea muncii de organizare și modernizare a producției din anul trecut. In

ședința de birou recentă a comitetului de partid s-a făcut analiza pe bază de bilanț privind modul de realizare a principalilor indicatori de plan, a bugetului de venituri și cheltuieli. Asemenea analize se desfășoară de altfel trimestrial, semestrial sau ori de cîte ori biroul comitetului de partid consideră că sint necesare. Alte probleme analizate in acest cadru : modul in care organul de conducere colectivă și biroul său executiv s-au preocupat de asigurarea condițiilor unei bune funcționări a utilajelor și instalațiilor, cu referire expresă la efectuarea reviziilor și reparațiilor la timp și de calitate ; realizarea programului de investiții ; realizarea măsurilor din planul tehnic al întreprinderii ; a- naliza nivelului de calitate al tuturor produselor realizate in întreprindere ; analiza mele de consum materiale, energie încadrării în noria materii prime, și combustibil.
...DAR LECȚIA 

SE INVAȚA TOT
CONTROLULUI 
DIN... CONTROL

— Controlul și autocontrolul sint 
atribute esențiale ale unui organism 
democratic autentic. In ce măsură 
se exercită acest control și asupra 
modului in care își îndeplinesc im
portantul mandat cu care sint inves
tiți in fruntea acestor organisme 
și președinții consiliilor oamenilor 
muncii ?Să notăm și răspunsurile transmise la această întrebare de corespondenții noștri județeni :Activitatea președintelui consiliului oamenilor muncii, Toma Sma- randache, de la importanta întreprindere „Electroputere" din Craiova a fost analizată in ședința de birou a comitetului municipal de partid — al cărui membru este — în ziua de 26 mai 1989. O analiză în care, pe lingă criticile aduse, i s-au făcut și următoarele recomandări : intensificarea activității de antrenare a cadrelor tehnice în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă unitatea ; creșterea exigenței personale față de cadrele de conducere și specialiști pentru respectarea disciplinei tehnologice și de plan ; asigurarea unei programări corespunzătoare a asistenței tehnice în schimburile doi și trei ; manifestarea unei atitudini mai ferme împotriva celor care nu-și fac datoria, împotriva celor care mai unele acte de indisciplinăActivitatea lui oamenilor prinderea de Emailați din ori de cîte ori comitetul de partid efectuează analize în ședințe de birou sau plenare privind modul în care organul de conducere colectivă se preocupă de buna desfășurare a activității economic» a întreprinderii. De asemenea, activitatea lui este analizată și în cadrul rapoartelor pe care le prezintă lunar sau ori de cîte ori se cer de către biroul comitetului de partid al întreprinderii sau de către birourile organelor municipal sau județean de partid.Ce concluzii de ordin practic se degajă din răspunsurile primite în cadrul investigației noastre ?Există, după cum s-a văzut, o frecventă bună a analizelor ce se efectuează de către comitetele de partid asupra activității de ansamblu a consiliilor oamenilor muncii. Ele continuă să aibă însă un conținut tehni- cisto-economic care nu permite întotdeauna „formularea unor concluzii clare cu privire la stilul de muncă al consiliului oamenilor muncii in ansamblul său și, în mod expres, al cadrelor de conducere care fac parte din acest organ".Analizele distincte, care să vizeze modul de conducere al consiliului oamenilor muncii — cit de democratic se dezbat problemele și se fundamentează hotăririle, ce calitate și eficiență au propunerile ce se emit in cadrul consiliului, ce sarcini au și cum le îndeplinesc membrii acestuia, cu alte cuvinte analizele consacrate direct stilului de conducere — ocupă un spațiu mult prea restrins, ca să nu spunem că lipsește, in demersurile 'pe care comitetele de partid le consacră bunei funcționări a consiliilor oamenilor muncii, perfecționării stilului de muncă.Faptul că în nici una din unitățile care au făcut obiectul investigației noastre nu s-au făcut referiri și la acțiunile de indrumare și control inițiate de consiliile județene ale oamenilor muncii — organisme special create să se ocupe de Îndrumarea și controlul activității acestora — relevă necesitatea ca și acestea să acorde mai mult sprijin și indrumare acestor organisme cu dublă subordonare, pe linie de partid și pe linie de stat.Iată citeva concluzii care pun în lumină numeroase posibilități neexplorate încă, metodic, științific, pentru creșterea eficienței intervenției organelor de partid, atit din interior, cît și din exterior, asupra perfecționării continue a activității acestor importante foruri ale autoconducerii muncitorești.

neacoperite integrale a la această comitetului

președintelui muncii de Conductori Zalău este
tolerează și Sitele, consiliu- la între- Electrici analizată

rezultatele obți- planului la pro-
din municipiul

ÎNTREPRINDEREA PORȚELANUL ALBA IULIA

în domeniul prelucrării ceramicii
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Acțiunea de modernizare a producției și tehnologiilor, proces complex, stimulativ pe planul creativității tehnice, nu oferă doar soluții de moment tțnor probleme actuale, ci, in același timp, deschide noi orizonturi, de largă perspectivă, afirmării progresului tehnico-științific. Un e- xemplu elocvent in acest sens il o- leră și realizarea, la începutul actualului cincinal, la întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia, a primului cuptor din țară de ardere rapidă a decorului la produsele din porțelan. Eficiența acestei soluții a fost demonstrată, printre altele, prin reducerea consumului de combustibil și creșterea productivității muncii. Rezultatele obținute au determinat conducerea întreprinderii să extindă tehnologia arderii rapide, construin- du-se pentru aceasta un al doilea cuptor. Astfel, la decor, capacitatea de ardere s-a dublat. Parametrii înalți de eficiență probați in producție de noul utilaj, creație a specialiștilor de la întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia, au stîrpit, cum era și firesc, interesul tuturor unităților din sectorul ceramic. Și astfel, pină in prezent, cuptoare de ardere rapidă a porțelanului in faza de decor au fost realizate la întreprinderile „Iris" din Cluj-Napoca, „Faimar" Baia Mare, de sticlărie și porțelan din Dorohoi. S-au epuizat însă posibilitățile de extindere a arderii rapide ? întrebarea am adresat-o tovarășei Elena Covaciu, directorul întreprinderii „Porțelanul" Alba Iulia.— Nicidecum, ne-a răspuns interlocutoarea. Stimulați de rezultatele obținute, de randamentul cuptorului de ardere rapidă a decorului, ne-am pus îndreptățit problema introducerii acestei tehnologii și la celelalte etape de ardere de pe fluxul tehnologic. Ne-am asumat o sarcină nu tocmai ușoară, dar dispunem de experiență si de un nucleu de specialiști entuziaști, comnetenți. Așa se face că in unitate, cu forțe proprii, a fost proiectat și realizat primul cuptor din țară de ardere rapidă a porțelanului cu glazură sau arderea a II-a,.cum îl spunem noi.— Acest cuptor se află în funcțiune. Ce concluzii practice au fost desprinse ?— în luna mai am început construcția celui de-al II-lea cuDtor de ardere rapidă de acest tip. Deci am avut argumente pentru aceasta.

gaz metan pe 41 metri cubi. de ardere s-a la 40 de ore la

Față de cuptoarele clasice, la aceeași capacitate de ardere, consumul de combustibil, respectiv de gaz metan, este mai mic cu 30 la sută, iar consumul de materiale refractare suport pentru vagoneți se reduce cu 80 la sută. Totodată, avem un cotatrol mai sigur al arderii datorită faptului că transportul săniilor in cuptor și pe calea de retur este complet automatizat.Așadar, este vorba despre o etapă superioară în promovarea arderii rapide în fabricația porțelanului, care deschide noi perspective în sectorul ceramic.— Acest nou tip de cuptor de ardere rapidă este acum în faza de omologare, ne spune ing. Napol Popescu, șeful atelierului de proiectare. Cuptorul de ardere rapidă a porțelanului cu glazură, deci la arderea a Il-a, realizează consumuri mai mici chiar decît cele pe care le-am preconizat noi prin calcule. La arderea produselor vitrus la 1 310°C consumul realizat de oră este mai mic cu De asemenea, durata redus foarte mult, de4 ore. Deci, de 10 ori. Totodată, suprafața de producție ocupată de cuptor și spațiul de deservire s-au redus la jumătate. Realizarea de ardere din punct efectuate, cuptor de la sută mai redus decît al clasice, durata de funcționare fiind aceeași. Prin concepție și construcție. cuptoarele de ardere rapidă se pretează la fluxuri mecanizate și automatizate și permit o flexibilitate remarcabilă în controlul arderii.Evidențiind avantajele acestei noi premiere tehnice, specialiștii întreprinderii se mindresc și cu faptul că noile cuptoare de ardere rapidă pentru faza a Il-a de ardere a porțelanului sint realizate în întregime numai cu materiale românești, cu sprijinul deosebit al unor unități din județul Alba, printre care întreprinderile de utilaje și de produse refractare din Alba Iulia, întreprinderea Mecanică Cugir și întreprinderea Metalurgică din Aiud. In prezent, cuptorul de ardere rapidă asigură 15 la sută din necesitățile întreprinderii.— În comparație cu cuptoarele clasice, datorită gradului sporit de mecanizare și automatizare, perso-

cuptoarelor eficientă și investițiilor costul unuirapidă este de vedere al De exemplu, ardere rapidă este cu 60 redus decît al celor

naiul afectat acestui utilaj a scăzut de la 8 la 3 muncitori, ne-a precizat ing. Angela Danciu, șeful biroului de organizare a muncii din întreprindere. Totodată, datorită, in special, reducerii consumului de materiale refractare, cheltuielile de Întreținere sint mult reduse. Sint argumente care impun extinderea utilizării acestor cuptoare, nu numai la noi in unitate, ci în toate întreprinderile de profil din țară.în generalizarea experienței valoroase acumulate la Alba Iulia, firește. un cuvînt de spus are și forul tutelar, respectiv Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții. La „Porțelanul" Alba Iulia există deja un program în a- cest sens pentru anii următori. Pa lingă cel de-al doilea cuptor de ar-. dere rapidă de acest tip, care va intra în funcțiune în acest an, se fac pregătiri pentru ca intr-o perspectivă apropiată, cu prilejul efectuării reparațiilor capitale, un cuptor clasic să fie modernizat și adaptat la arderea rapidă.Preocupările actuale vizează însă și etapa a treia de dezvoltare a arderii rapide, respectiv arderea rapidă a biscuitului de ceramică. Specialiștii denumesc acest moment, in mod obișnuit, arderea I a porțelanului. Se vizează' astfel modernizarea întregului flux de ardere a porțelanului. Acest nou cuptor de ardere rapidă, cel de-al II-I-lea tip, se află in proiectare. Cuptorul de ardere rapidă a biscuitului se va caracteriza printr-un grad mai mare de automatizare și modernizare. Instalarea pe întregul flux a mai multor tipuri de cuptoare de ardere rapidă va asigura posibilitatea specializării acestora pe sortimente. deci o încărcare mai bună și o utilizare mai eficientă a lor. Prin utilizarea arderii rapide pe întregul flux, procesul de producere a porțelanului, de la măcinarea materiei prime pină la produsul finit, se va reduce de la 100 ore la 30 ore.Prezentînd această experiență a întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia, o facem, desigur, cu intenția cunoașterii, extinderii și generalizării ei în toate unitățile din sectorul ceramic. Deci tru a vedea cum acest sens.
Ștefan ______
corespondentul „Scinteii"

vom reveni pense acționează în
D1NICA

Intr-una din secțiile întreprinderii de Mecanică Fină BucureștiFoto : Sandu Cristian Constantin PRIESCU
cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

(Urmare din pag. I) propriu-zisă a Iucră-tehnologconsiderarea funcției, de executant. Au fost promovați in a- ceastă activitate specialiști care s-au dovedit buni atit in materie de proiectare, pentru a putea interveni in procesul de elaborare a documentațiilor, urmărind tot timpul corelarea structurii constructive adoptate cu metode tehnologice de mare productivitate, cit și în materie de execuție a lucrărilor. Deci capabili să realizeze văzute in rită.Metoda pe scurt, așa cum ne-a fost prezentată de inginerul Radu Sum’an :— Este vorba, în primul rind, de menținerea unui contact permanent cu proiectanții pe întreaga durată a fazei de concepție, în vederea stabilirii unui acord deplin intre soluțiile constructive alese și metodele de execuție existente. Din acest punct de vedere trebuie să arăt că, în mod curent, sint proiecte asupra cărora nu este nevoie să intervenim. Dar mai sint și proiecte unde se impune o adaptare parțială a structurilor de rezistentă la tehnologiile „de ultimă oră“, puse la punct in unitatea noastră. In sfirșit, mai in- tilnim și proiecte unde intervenția noastră este totală, bineînțeles, cu avizul proiectantului, pentru a alcătui fie noi tipuri de elemente, fie noi soluții constructive, aplicabile pe baza unor tehnologii originale de execuție. Amintesc, cu titlu de exemplu, noile rezolvări de structuri monolite, cu forme speciale, cum sînt, bunăoară, fermentatoarele sau folosirea ancorelor expandabile pentru prinderea subansamblelor prefabricate de structuri construite din beton armat. După aceea, întocmim fișele tehnologice de detaliu, care cuprind măsurile ce vizează

efectiv construcțiile pre- condiții de eficiență spo-concretă de lucru ? Iat-o,

j ' 
fdesfășurarea rilor.Ajunși în făcute citeva tivitate de „1 referim este strict subordonată unor obiective urmărite cu maximă a- tenție.Primul : creșterea eficienței economice a investițiilor prin reducerea costurilor de deviz ale lucrărilor, economii de materiale și energie și, fapt foarte important, economie de timp pe seama sporirii productivității muncii.Al doilea : adincirea gradului de tehnicitate a lucrărilor prin colaborarea sistematică cu institute de in- vățămint superior, institute de cercetare, de proiectare tip și de specialitate, în scopul promovării unor soluții moderne ; experimentarea unor metode originale de execuție și, nu in ultimul rind, perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor, inclusiv extinderea policalificării lucrătorilor constructori.

acest punct, se cuvin i precizări. întreaga ac- .tehnologare" la care ne

realizări care confirma.Ceea ce atestă valoarea unui stil și a unei concepții de lucru sînt, pină

Ia urmă, rezultatele efectiv obținute. Ce bilanț pot oferi, in această privință, constructorii centralei bucu- reștene ?— Pe de o parte, am obținut un înalt grad de prefabricare la cele mai diverse categorii de lucrări, ne pune in temă inginerul Aurel Lich- war. Este, de pildă, cazul prefabrică- rii integrale a unor construcții in industria alimentară. închiderile și compartimentările interioare, altădată făcute din fost înlocuite cate unistrat înseamnă, pe spor de productivitate de peste 20 la sută, concomitent cu reducerea a zeci de tone de ciment și metal. Prefabricăm, intr-o măsură considerabilă, și instalațiile electrice. Ce avantaje prezintă prefabricarea in activitatea noastră ? Este suficient să amintim că, prin prefabricare, înregistrăm anual un spor de productivitate a muncii, comparativ cu metodele tradiționale de lucru, de peste 10 la sută.

zidărie de cărămidă, au cu panouri prefabri- sau tristrat. Ceea ce planul eficienței, un

• Experiența Centralei Antrepriză Generală de Construcții Industriale din București poate fi preluată și de alte unități de profil din țară ;O Faptul că pentru constructorii bucureșteni proiectele primite nu sînt socotite „tabu", iar ei au „îndrăzneala" de a interveni asupra lor este, in aceeași măsură, un semn al necesității de a se reconsidera și îmbunătăți activitatea desfășurată în proiectare. Stabilirea unui dialog constructiv între proiectanții și constructorii de pe șantiere nu trebuie lăsată numai pe seama acestora din urmă. Dimpotrivă, tot atit de necesar este ca și proiectanții să se apropie de execuție, să-și însușească mai profund experiența constructorilor. In beneficiul realizării unor lucrări, de calitate și cu eficientă ridicată. Un rol esențial revine, in această privință, organelor și organizațiilor de partid din unitățile care acționează în ramura de construcții-montaj, chemate ca, printr-o intensă muncă politico-educativă, să stimuleze și să unească eforturile specialiștilor și muncitorilor constructori în preluarea și aplicarea operativă pe șantiere a acestui stil de muncă modern și eficient.
Cristian ANTONESCU

RÎMNICU SĂRAT:
Productivitate ridicatăValorificind superior experiența acumulată in ultimii ani, comisiile inginerilor și tehnicienilor din întreprinderile rim- nicene au întreprins o serie de noi acțiuni pe linia perfecționării și modernizării proceselor de producție. La nivelul economiei orașului Rîmnicu Sărat acestea s-au materializat în rezultate de prestigiu ce relevă importantele resurse teh- nico-materiale existente. Astfel, in perioada care a trecut din acest an, eficiența acestor acțiuni se regăsește în depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 9 410 de persoană și a gradului înnoire a producției cu 11 sută. (Stelian Chiper).

lei de la
VILCEA: Realizări 
ale energeticienilorAcordind maximum de atenție utilizării la capacitate și in deplină siguranță a celor 6 tur- boagregate, colectivul de oameni ai muncii din cadrul Uzinei electrice Govora a reușit să majoreze nivelul depășirilor la producția de energie electrică cu 50,5 milioane kWh. Este de subliniat faptul că, după executarea reparațiilor programate, cele două grupuri care funcționează pe cărbune sint exploatate acum peste parametrii proiectați, ceea ce explică obținerea pe seama acestora a unui spor de producție de peste 18.5 milioane kWh energie electrică. (Ion Stanciu).
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tovarășul nicolae ceaușescu
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a efecîuaî o uiziîă de lucru in unități agricolii din județele Argeș, Dîmbovița si Prahova
(Urmare din pag. I)felicitări pentru felul cum se prezintă culturile, conducătorul partidului și statului le-a urat să obțină rezultate cit mai bune in toate domeniile, recolte cit mai mari, succese in întreaga activitate.în discuția cu membri ai biroului comitetului județean de partid, cu alte cadre de conducere au fost abordate, de asemenea, o serie de probleme ale realizării planului de producție in industria județului.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit in mijlocul lucrătorilor ogoarelor din județul Dîmbovița. Primul obiectiv vizitat a fost COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE PRODUCȚIE JU- 
GURENI, unde in intimpinare au venit primul-secretar al comitetului județean de partid, Pantelimon Găvănescu, membri ai biroului comitetului județean de partid, specialiști, un mare număr de țărani cooperatori.Secretarului general al partidului 1 s-a raportat in legătură cu dezvoltarea generală a agriculturii județului, cu stadiul infăptuirii programelor speciale, cu desfășurarea activităților de sezon. în cadrul unei expoziții amenajate in cimp, erau prezentate legume și fructe din recolta acestui an.Au fost înfățișate apoi aspecte ale muncii sătenilor din Jugureni, care și acum, ca în toate zilele bune de lucru pe cimp, pot fi văzuți muncind cu sîrg la recoltarea orzului, la strinsul paielor, la prașila porumbului și sfeclei de zahăr.împreună cu specialiștii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat starea de vegetație a diferitelor culturi. Peste tot, aceeași, constatare : cimpul arată bine, densitatea cerută a fost respectată, iar măsurătorile făcute pe loc indică producții ridicate : circa 7 500 kg la orz, 8 100 kg la grîu. Pe solele din vecinătatea autostrăzii București — Pite'ști, porumbul se dezvoltă frumos și prezintă o densitate corespunzătoare : intre 70 și 80 de mii de plante la hectar.Așa cum arată culturile, le-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu țăranilor cooperatori din Jugureni, este sigur că aveți posibilitatea să obțineți producții bune, ceea ce va asigura atît creșterea veniturilor dumneavoastră, cit și a contribuției la fondul centralizat al statului. Secretarul general al partidului a adresat felicitări cooperatorilor, cadrelor de conducere pentru rezultatele obținute, urări de succese tot mai mari, multă sănătate și fericire.Vizita de lucru a continuat la 
ÎNTREPRINDEREA AGRICO
LĂ DE STAT CORNĂȚELU, din cadrul Consiliului Unic Agroindustrial Bilciurești, unde, ca in fiecare din unitățile vizitate, secretarul general al partidului a fost întîmpi- nat cu stimă și profundă prețuire de lucrătorii de aici ai ogoarelor dimbo- vițene.In cadrul întîlnirii au fost examinate starea culturilor, felul cum se 

acționează pentru strîngerea, la termen și fără pierderi, a recoltei de păioase din acest an. A fost subliniat faptul că la orz, unde secerișul este în toi, se realizează o producție de 7 900 kg la hectar, iar la griu — a cărui stringere va începe curînd — de 8 000 kg. A reținut atenția faptul că, pentru desfășurarea in bune condiții a lucrărilor de sezon, la această unitate au fost mobilizate importante forțe umane și mecanice, astfel incit recoltatul orzului să se încheie in scurt timp. In paralel, se lucrează la eliberarea terenului de paie și pregătirea acestuia in vederea semănării culturilor succesive.Pe o solă cultivată cu sfeclă de zahăr se efectuează prașila manuală. Secretarul general al partidului a cerut o sapă și, după ce a prășit la rădăcina citorva plante, a apreciat că pămintul este bun pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și deci să fie bine folosite aceste condiții.Examinindu-se starea de vegetație și a celorlalte culturi, s-a apreciat că la floarea-soarelui se va obține o recoltă de 5 600 kg la hectar, precum și o producție bună la porumb.Pentru creșterea potențialului productiv al pămintului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca pe plan județean să fie efectuate lucrările ce se impun de amendare și scarificare, precum și fertilizare, in funcție de cerințele zonei respective.Relevînd că la I.A.S. Cornățelu există certitudinea realizării unor recolte bune nu numai la orz și griu, ci și la celelalte culturi, secretarul general al partidului a arătat că, in general, in întregul județ sint condiții pentru a realiza producții care să permită obținerea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Pentru a- ceasta insă — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să se muncească mai bine, să fie îngrijite corespunzător toate culturile, astfel incit in acest an și județul Dîmbovița să înregistreze niveluri de producție superioare, sporindu-și contribuția la dezvoltarea generală a țării.în același timp, s-a relevat că trebuie depuse eforturi pentru realizarea integrală a planului in toate unitățile economice, în așa fel incit și in industrie, și in agricultură, și în celelalte sectoare județul Dîmbovița să ocupe un loc cit mai bun în întrecerea socialistă pe anul 1989.în județul Prahova, vizita de lucru a secretarului general al partidului a început la ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLĂ DE STAT 
PUCHENI, din cadrul consiliului Poenarii Burchii.Bucuroși să-l salute în mijlocul lor pe conducătorul partidului și statului, locuitorii comunei, ai satelor din apropiere i-au făcut o primire entuziastă. In numele lor, al tuturor oamenilor muncii din Prahova, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu deosebit respect de primul- secretar al comitetului județean de partid, Ion Frățilă. După frumoasa noastră tradiție, atit de potrivită la vremea secerișului, în întimpi- 

narea conducătorului iubit s-a venit cu piine și sare. Tineri, pionieri, șoimi ai patriei s-au apropiat de secretarul general al partidului, oferindu-i flori.Și aici au fost prezentate o serie de date reprezentative cu privire la dezvoltarea agriculturii județului, situația fondului funciar in exploatare pe sectoare și categorii de folosință, structura culturilor, suprafețele cultivate cu cereale păioase. S-a raportat despre stadiul recoltării orzului, lucrare aflată, și in acest județ, in plină desfășurare.Solele din apropierea locului unde a aterizat elicopterul prezidențial — cultivate cu orz și grîu — fac dovada că se vor obține și in această unitate recolte bune : 7 000 kg Ia grîu și 8 000 kg la orz. S-a muncit cu tragere de inimă, cu pricepere, iar acum rezultatele nu.întirzie să se arate. în plus, ploile au căzut la timp — a plouat chiar și în această dimineață — asi- gurindu-se condițiile dezvoltării corespunzătoare a tuturor culturilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ținut să sublinieze, in discuția sa cu țărânii muncitori, cu specialiștii aflați de față, convingerea că sint premise pentru un an agricol cu rezultate superioare in această zonă, cerind să se facă totul pentru stringerea la timp a recoltei, pentru efectuarea de calitate a tuturor lucrărilor, astfel incit întregul județ să se înscrie cu succese cit mai mari. Felicitările adresate de secretarul general al partidului, aprecierile sale, îndemnul și urarea de rezultate cit mai bune au fost primite cu bucurie de lucrătorii ogoarelor prahovene. Ei au aplaudat cu putere și au scandat numele conducătorului iubit al partidului și statului nostru.Ultima dintre unitățile vizitate a
fost COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE 
GHERGHIȚA,

PRODUCȚIEdin cadrul Consiliului Agroindustrial Drăgănești.în cursul intilnirii cu cooperatorii, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înfățișate modul de folosință al fondului funciar la această unitate și structura culturilor. S-a subliniat că întreaga suprafață arabilă a fost insămințată in structura stabilită, iar felul cum se prezintă culturile prefigurează realizarea unor producții agricole mari.în imediata vecinătate a locului unde a aterizat elicopterul prezidențial,’ combinele înaintau adine in lanul de orz, întins cit cuprinde privirea. S-a apreciat că densitatea plantelor este corespunzătoare. Din constatările făcute, pe această solă se realizează 8 100 kg orz la hectar. O producție bună — de 7 500 kg la hectar — se anunță și la griu, ca de altfel și la cultura de sfeclă de zahăr.La încheierea vizitei în județul Prahova, adresîndu-se celor prezenți, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU , a spus :„Avem impresii bune despre culturile de orz și de grîu. Am constatat că și sfecla se prezintă bine. Și din elicopter am văzut că. in general, recoltele sint bune, că veți obține, atît la griu, cit șî la orz, re

colte foarte bune, ceea ce dă posibilitatea ca și cooperativa dumneavoastră să obțină titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Producțiile bune asigură cooperatorilor venituri bune, precum și creșterea contribuției lor la dezvoltarea generală a țării.Din ceea ce am văzut, atit la întreprinderea agricolă de stat, cit și la cooperativa agricolă de producție, am ajuns la convingerea că județul poate obține o recoltă de peste 6 500 kg de griu la hectar și de peste 7 500 kg de orz la hectar. Mă refer la media pe județ. Sint unități cu 8 000 kg de griu la hectar și 7 000 kg orz la hectar, ceea ce înseamnă că și județul, poate șî trebuie să lucreze astfel incit să obțină in acest an titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Este 

necesar ca județul Prahova să se prezinte cu rezultate foarte bune in agricultură.Ținînd seama de faptul că județul are o industrie foarte puternică și o pondere importantă in economia țării, trebuie făcut totul pentru realizarea in bune condiții a planurilor in industrie, in așa fel incit, și in acest domeniu, județul Prahova să fie pe primele locuri și. dacă este posibil, pe primul Ioc, șă se prezinte la Congresul al XIV-lea al partidului cu succese remarcabile atit in industrie, cit șî în agricultură, in toate sectoarele de activitate.Consider că organizația județeană de partid, oamenii muncii din agricultură și din industria județului. toți împreună, pot să obțină rezultate foarte bune.

Vă urez, dragi tovarăși, recolte cit mai bune, o producție agricolă la un nivel corespunzător titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare", rezultate foarte bune in industrie, multă sănătate și fericire !“.Aprecierile și îndemnurile secretarului general al partidului au fost primite cu însuflețite aplauze și aclamații de cooperatori, de ceilalți oameni ai muncii prezenți Ia această intîlnire de neuitat.Prin conținutul său, vizita efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în județele Argeș. Dîmbovița și Prahova —. in continuarea celor efectuate, in ultimele zile. în sectorul agricol Ilfov, în județele Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt și Dolj s® înscrie ca un moment de referință in viața și activitatea agricultorilor, a specialiștilor, a tuturor locuitorilor din aceste județe. Vizita a constituit un mare ajutor in muncă pentru oamenii muncii de la sate, a prilejuit reafirmarea hotăririi ferme a lucrătorilor ogoarelor, a celorlalți oameni ai muncii din fiecare județ de a face totul pentru a obține in acest an rezultate și mai bune, de a întîmpina. alături de întreaga țară, cu succese semnificative Congresul al XIV-lea al partidului nostru.

Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru vizită, pentru orientările și aprecierile privind județul, primul-secretar al comitetului județean de partid a exprimat hotărirea comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc aici de a face totul pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor și indicațiilor primite cu acest prilej, pentru Îndeplinirea in bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal.

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări • • REALIZĂRI ÎN INDUSTRIEUnul din numeroșii vizitatori ai Sighișoarei spunea cindva că aceasta este una din putinele localități în care veacurile ..stau" atit de bine alăturate într-o prietenească apropiere ; unde orașul modern de azi (înălțat in anii socialismului) este, sub aspect arhitectural. atît de armonios „înfrățit" cu vechea cetate venind spre noi din timpuri îndepărtate. Așa este. Dacă avem în vedere că. alături de edificiile moderne de azi, aici se află clădiri vechi de aproape 600 de ani. cum sint casa în care a locuit Vlad Dracul (tatăl lui Vlad Țepeș). „Casa cu Cerb", „Casa venețiană" și alte clădiri monumentale din cetate, a căror vîrstă se numără cu sutele de ani. Poate de aceea, pentru cei peste 100 000 turiști care vizitează orașul în fiecare an. numele așezării de pe Tîr- nava Mare a fost (și continuă să fie și azi) numele unei localități-muzeu — entuziaștii săi admiratori, români sau străini, confe- rindu-i atribute din cele mai măgulitoare, numind-o „Perlă a Tîrnavelor" sau „Mărgăritar al Transilvaniei". Atribute deloc întîm- plătoare dacă avem in vedere valoarea și bogăția inestimabilă a monumentelor sale istorice și arhitectonice. Dincolo însă de a- cest fapt, Sighișoara ni se înfățișează, atunci cînd ne referim la trecutul ei. și ca un centru economic important. Să notăm, bunăoară, că tradiția meșteșugărească are aici o vechime de peste 600 de ani; că in secolul trecut (1843) aici a fost înființată prima țesă- torie de bumbac din țară. Cu toate acestea, au trecut sute de anupînă cînd străvechile îndeletniciri ale breslelor. îndeletniciri eminamente manuale, să coboare din turnurile cetății (al tăbăcarilor. cositorarilor. fringhierilor. cojocarilor, croitorilor, cizmarilor, fierarilor etc.) și să se redi- mensioneze în mari și moderne unități economice, care poartă azi cu mîndrie. în tară și peste hotare, faima înaintașilor și inteligența tehnică și științifică a contemporanilor. Deci Sighișoara are un trecut industrial de o anumită anvergură. Dar ceea ce s-a

nu poate, cu nici un chip, să fie comparat cu ceea ce s-a realizat în perioada a- nilor socialismului. Ritmurile imfruse de revoluția socialistă, de exemplu, au făcut ca, in perioada primelor trei cincinale (1951— 1965), locul micilor ateliere meșteșugărești să fie preluat de unități mai puternice ; numărul personalului muncitor ajungind. în 1965. la 6 518, față de numai 832 în 1938. Cu toate acestea, așa-zisa „marea industrie" a Sighișoarei încă nu ajunge să-și merite cu a- devărat numele nici în urmă cu 24 de ani, produc-

plet reutilate, iar structura producției schimbată total, avem dimensiunea reală a efortului făcut pentru înnoire și modernizare. Deci Sighișoara realizează marele salt in domeniul industrial de-abia in ultimele două decenii, în această perioadă a obținut cit nu a reușit să obțină în cîteva secole de dezvoltare. Dovada : față de anul 1965, producția industrială a municipiului a crescut de 9,4 ori. iar față de 1945 — de 128 de ori. a- jungînd astăzi la cîteva miliarde. O creștere impunătoare dacă avem în ve

sele de mecanică fină ș.a.— au ajuns să fie căutateși apreciate în aproape 70 de țări de pe toate continentele. Bineînțeles,aceste transformări de mare importantă din' domeniul economic au avut implicații majore și in plan social. Bunăoară, in numai 24 de ani. numărul locuitorilor municipiului a- proape s-a dublat : in 1965— 24 000, iar astăzi — peste 40 000, in acest răstimp populația activă a crescut de la 6 518 lucrători la 23 000 în prezent', urmașii meșteșugarilor de altădată avînd azi acces la preten-
Argumentele noului 

la Sighișoara

acumulat, ca putere economică. de-a lungul secolelor.

ția sa de bază reprezen- tind-o cărămizile și țiglele, confecțiile, articolele de sticlărie. La Sighișoara, ca și in atîtea alte orașe ale țării, dezvoltarea, transformarea micilor unități au început. în multe cazuri, din temelii sau prin ream- plasarea acestora, la cu totul alte dimensiuni. în orașul de la apa Tirnavei Mari, marea platformă industrială modernă s-a profilat în partea lui de răsărit. Unele vechi întreprinderi au fost reamplasa- te aici, după cum am spus, reînnoite din temelii; cele noi le-au stat alături. Pentru a ilustra ritmul trepidant al dezvoltării industriale a municipiului (ridicat la acest rang in 1968), să amintim — semnificativ luoru ! — că. astăzi, singure unitățile de industrie ușoară realizează 59 la sută din întreaga producție- marfă a orașului. Si aceasta se ridică la citeva miliarde față de numai 193 de milioane lei cit reprezenta ea în anul 1966. Faptul că în ultimele două decenii numărul întreprinderilor de subordonare republicană a crescut de la 5 la 9 în prezent n-ar părea un lucru spectaculos. Dacă însă a- vem in vedere că. alături de noile unități construite, cele vechi au fost, practic, com-

dere că în urmă cu numai 14 ani (in 1975) acest centru economic abia realiza o producție de 550 milioane lei. Nu mai vorbim de structura atit de diversificată a producției și de calitatea ei. fapt care le permite sighișorenilor să se situeze printre exportatorii de frunte ai țării in citeva domenii distincte, cum ar fi in cel al faianței, sticlăriei și porțelanului fosfatic (superior calitativ chiar porțelanului pur) sau in cel al țesăturilor cardate dîn lină sută la sută.Vocația industrială a sighișorenilor este argumentată și de faptul că orașul lor a devenit, în multe ramuri și subramuri, un nume, reprezentînd circa 10 la sută in economia județului. Aici se realizează întreaga producție a județului de vase emailate, faianță și porțelan fosfatic. de utilaje hidraulice, țiglă, țesături de lină și broderii de mătase. Acest fapt constituie o performantă de care sighișorenii sint. pe bună dreptate, foarte mîn- dri. Cu atit mai mult cu cit produsele lor — ceramica fină, porțelanul fosfatic. țesăturile din mătase. lină și bumbac, broderiile. confecțiile textile, vasele emailate, mobila, utilajele hidraulice, produ-

țioasele profesii de auto- matiști. electroniști sau electrotehnici eni".Fără îndoială, aceste mutații produse în economia orașului au condus și la ridicarea calității vieții. Iată, de pildă, cum se prezintă lucrurile in domeniul locuințelor. în anii socialismului s-au construit peste 6 000 de apartamente, din care 5 500 de apartamente numai în perioada 1966—1988. Aceasta a făcut ca marile cartiere apărute pe harta orașului după 1965 — „Mihai Viteazul", „Florilor". „Plopilor", „6 Martie I" — să cuprindă mai bine de 60 la sută din populația actuală a orașului. Deocamdată ! Mihai Chiriac. prim-vice- președinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal, ne explică, în fata unei machete. că in zona industrială se află în construcție noul și modernul cartier „Tîr- nava". care, in final, va număra 10 000 apartamente. „Va fi. practic, o nouă Sighișoară. care va depăși populația orașului din anii ’80 și va avea toate dotările edilitare necesare unui trai modern". Dotări de care Sighișoara dispune si în prezent, aici fiind construite, intre altele, o modernă uzină de apă — care

asigură necesarul de apă potabilă și industrială la nivelul anului 2000 —, o stație de epurare cu două trepte (mecanică și biologică) ; a fost realizată canalizarea centralizată a o- rașului, iar străzile au fost modernizate pe o lungime de 50 km.Dar sighișorenii se min- dresc nu numai cu unitățile lor industriale sau modernele blocuri de locuințe înălțate in ultimii ani. ci și cu alte lucrări edilitar- gospodărești de interes vital. la infăptuirea cărora și-au adus ei înșiși contribuția.Pentru locuitorii orașului. data de 9 iulie 1975 a rămas adînc întipărită in memoria lor. Atunci, cu prilejul vizitei de lucru a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — care a vizitat si in alte rinduri a- cest oraș — s-a hotărit ca aici — unde inundații catastrofale au fost semnalate in cronicile locale, dar si in anii noștri — să se treacă la regularizarea riu- lui Tirnava Mare si a afluenților din zona orașului. Prin înfăptuirea acestei lucrări pe o lungime de 13 km si realizarea. în amonte de oraș, a unui bazin cu o capacitate de acumulare temporară de peste 25 milioane metri cubi. Sighișoara este, pentru totdeauna. ferită de inundații.Sighișoara este incă un oraș în prefacere. O prefacere la care au visat de mult locuitorii săi. Azi, urcind in cetate prin străduțe înguste, mărginite de ziduri înalte și tocite de vreme (ca si in urmă cu sute de ani), din cupola turnului cu ceas, înalt de 64 de metri, se deschide, de astă dată, o priveliște îneîntătoare. puțind fi evaluată adevărata dimensiune a Sighișoarei contemporane, care este asemenea altor localități, ca o adevărată expoziție a împlinirilor din ultimii 24 de ani. Sentimentul legitimei mindrii față de împlinirile actuale se completează organic cu sentimentul tonic al încrederii în perspectivele bogate ce se deschid acestei străvechi așezări românești. Căci Sighișoara este un oraș cu ferestrele larg deschise spre viitor.
Gheorqhe GIURGIU

HARGHITA : Producție 
fizică suplimentară 

cu consumuri reduseAngajați cu toate forțele pentru a-și îndeplini exemplar sarcinile de plan, oamenii muncii din industria județului Harghita acordă o mare atenție realizării producției fizice. Astfel, ca urmare a a- plicării măsurilor cuprinse in programele proprii de perfecționare a organizării și modernizare a producției, prin folosirea mai eficientă a capacităților de producție și a resurselor materiale de care dispun, prin aplicarea unor noi tehnologii și a inițiativelor muncitorești, în perioada care a trecut de la începutul anului s-au livrat suplimentar economiei naționale și partenerilor externi importante cantități de produse. Astfel, minerii de la Bălan au extras și prelucrat peste plan 20 000 tone minereu și au produs suplimentar 5 375 tone pirită și 85 tone cupru în concentrate. S-au produs, de a- semenea, suplimentar 95 tone utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului, utilaje tehnologice pentru chimie, peste 5 000 mc prefabricate din beton, 10 000 mc cherestea și altele, in condițiile reducerii consumurilor materiale și energetice. în această perioadă ș-au economisit 422 tone metal. 1 491 MWh energie electrică și 1 885 tone combustibil convențional. (N. Șandru).
PAȘCANI : O nouă 

capacitate de producțiePrin înfăptuirea programelor de dezvoltare, perfecționare și modernizare a producției a fost pusă in circuitul productiv o nouă capacitate de producție, destinată recon- diționării bandajelor de la roțile vagoanelor de marfă aduse în u- nitate pentru reparații. Noua capacitate este înzestrată cu mașini- agregat pentru sudură sub strat de flux, cu alte instalații și echipamente de mare randament și robustețe fizică în exploatare. Prin recondiționarea bandajelor roților de vagoane se obțin anual o economie de circa 2 000 tone metal, precum și alte repere și piese recondiționate. Noua capacitate este deosebit de eficientă, fiind amplasată pe spații restrinse, existente ca urmare a aplicării măsurilor de modernizare a unor ' tehnologii in procesul de producție. (M. Corcaci).
IALOMIȚA : Produse noi, 

modernePentru colectivul de muncitori și specialiști de la întreprinderea de

Ferite Urziceni, realizarea ritmică și integrală a sarcinilor de plan la un nivel calitativ superior reprezintă obiectivul care concentrează toate eforturile.— întreprinderea noastră — ne spune inginerul Valentin Ioniță — este o unitate importantă a electrotehnicii românești. Prin perfecționarea continuă a organizării muncii și introducerea unor noi tehnologii, am obținut rezultate bune în sporirea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie electrică. în același timp, în acest an am introdus in fabricație peste 50 de noi produse cu caracteristici superioare, solicitate de sectoarele energeticii, metalurgiei, chimiei, mineritului și construcției de mașini atit pentru beneficiarii interni, cit și pentru export.Un fapt demn de reținut : în primele cinci luni ale anului, planul la producția fizică a fost realizat în proporție de 103,2 la sută. De asemenea, au fost depășite și sarcinile la export. Colectivul de aici acționează, in continuare, pentru perfecționarea și modernizarea producției, pentru creșterea calității și competitivității acesteia. (Mihai Vișoiu)
BRĂILA : Livrări în avans, 

la exportPentru colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de Utilaj Greu „Progresul" din Brăila, realizarea sarcinilor de plan la export constituie o preocupare de prim-ordin. în perioada care a trecut de la începutul anului, constructorii acestei mari întreprinderi au livrat in avans partenerilor de peste hotare 23 excavatoare, piese de schimb, subansamble și utilaje tehnologice pentru industria metalurgică. Pînă la finele lunii iunie vor fi livrate la export încă 111 excavatoare. 642 tone subansamble și 144 tone utilaje tehnologice, produse executate in avans de harnicul colectiv brăilean. (Candiano Priceputul.
ALEXANDRIA : Soluții 

tehnice eficienteîn contextul preocupărilor pentru modernizarea producției.. muncitorii și specialiștii de Ia Fabrica de Prefabricate din Beton Alexandria acordă o atenție deosebită a- plicării unor soluții tehnice care să asigure reducerea consumurilor materiale și energetice. între recentele realizări se inscrie execuția prin autodotare a unei cuve pentru tratament termic, prin a că

rei utilizare ciclul de maturare a panourilor se reduce cu 50 la sută, obțimndu-se astfel importante e- conomii de resurse energetice. De asemenea, a fost asimilată tehnologia de tratare individuală a conductelor de presiune PREMO pentru irigații, in acest caz consumul de energie termică diminuindu-se cu 15 la sută în condițiile creșterii calității proclhselor. în aceeași arie de acțiuni se înscrie și aplicarea altei soluții tehnice care asigură folosirea superplastifianților in procesul de producție, procedeu ce are ca efect reducerea cu 5—10 kilograme a consumului de ciment pe metru cub de prefabricate. (Stan Ștefan).
NEAMȚ : Realizări 
ale forestierilor_ Colectivul întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Neamț, unitate-etalon pe ramură, aflată în eșalonul fruntașilor in întrecerea socialistă, a înregistrat in această perioadă un nou și remarcabil succes, raportind îndeplinirea înainte de termen a planului Ia producția-marfă industrială pe primele 5 luni ale anului. Se vor realiza, suplimentar, 38 000 metri 14 000 metri cubi■ celuloză, 3 000 metri__„pentru mină. între unitățilecubi bușteni, lemn pentru cubi lemn _____  __ j cu cele mai bune rezultate in ceea ce privește valorificarea superioară a masei lemnoase, creșterea tot mai puternică a productivității muncii se numără cele de la Bicaz, Tirgu Neamț și Dumbrava. (Ion Talpă).
GALAȚI : Livrări 

suplimentare la exportAcționînd cu răspundere pentru realizarea sarcinilor de export, colectivele întreprinderilor „Laminorul de Tablă", „11 Iunie" și altele din județul Galați au reușit să-și îndeplinească și să-și depășească prevederile de plan pentru această perioadă a anului la producția destinată partenerilor externi. Totodată, la nivelul întregului județ au fost onorate integral contractele cu partenerii de peste hotare, remarcindu-se, alături de unitățile economice menționate, Combinatul Siderurgic, întreprinderea „Textila" și altele. Dimensiunea eforturilor întreprinse rezultă și din ritmurile mult sporite Înregistrate în prezent in realizarea acestui indicator. Astfel, pe cinci luni din acest an. producția totală pentru export prezintă o creștere la nivelul întregului județ de peste 40 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut. (Dan Plăeșu).
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CENTENAR MIHAI EMINESCU

Simbol nepieritor
al spiritualității românești...S-a scris atit de mult și atît de frufnos despre „poetul nepereche" al literaturii române incit cu greu aș mai putea adăuga ceva. M-a fascinat din anii adolescenței. In camera noastră, a copiilor, la Craiova, aveam, de cind mă știu, pe masă un volum frumos legat in pinză conți- nind opera lui Eminescu și pe perete o hartă a României. Eminescu și harta țării au devenit simboluri sacre, pe care le port și astăzi in suflet, cu aceleași sentimente de venerație. Sentimente pe care le purtăm, ca pe o comoară neprețuită a sufletului nostru românesc, toți cîți existăm și muncim in această țară minunată, pentru acest popor din sinul căruia au ieșit asemenea spirite luminate, genii care și-au slujit cu ardoare neamul, patria, poporul.In politica partidului nostru comunist, in orientările secretarului său general, cultivarea respectului pentru trecutul progresist, pentru marile valori ale trecutului face parte integrantă din procesul de educație patriotică, revoluționară a oamenilor. îndeosebi a tinerelor generații. Iată, in cuvintele tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prețuirea pe care conducătorul partidului și al țării o acordă poetului nostru național. „Poet al poporului său, Mihai Eminescu a lăsat posterității imaginea unui artist legat trup și suflet de pămintul țârii sale, de aspirațiile spre mai bine ale maselor populare, receptiv la problemele majore ale epocii in care a trăit, ale luptei pentru apărarea și afirmarea ființei naționale — care au constituit in permanență izvorul veșnic viu al minunatei sale creații".înalta prețuire pe care secretarul general al partidului o acordă valorilor fundamentale, definitorii ale culturii și spiritualității noastre — intre care Eminescu se situează pe treapta cea mai de sus, reprezentînd o culme a puterii de creație și expresie artistică a poporului — a cunoscut în aceste zile o nouă și remarcabilă afirmare prin patrioticul conținut al Mesajului tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU adresat cu prilejul simpozionului omagial, mesaj ce se inscrie in conștiința noastră ca o strălucită și emoționantă sinteză a trăsăturilor esențiale ale geniului tutelar al literaturii române și, totodată, ca un înflăcărat îndemn adresat tuturor slujitorilor artei și culturii de a urma lecția marelui înaintaș în făurirea unei creații patriotice, militante, in cuprinsul căreia să. fie slăviți toți aceia ce-și leagă numele de destinul patriei, de lupta pentru împlinirea aspirațiilor celor mulți și. totodată, să-și primească replica meritată rușinosul act al r-elor ce-și trădează poporul, țara, interesele ei fundamentale, abătin- du-se de la țelul suprem al făuririi unei patrii libere, demne și fericite'.Pătrunzind, prin studii aprofundate. secretele Cosmosului și pe cele ale infinitului mic. cel ..mult, mai slab ca boaba spumei", Eminescu a reușit, .să creeze o admirabilă mitologie națională, să îngemăneze arhaicul cu universalul, avind insă, in permanență, ca axă a creației sale i folclorul românesc, viața, datinile sistarea celor mulți. pe care i-a iubit și cintat ca nimeni altul.Născut in străvechea vatră românească a Botoșanilor, cu dealuri do- moale, cu păduri seculare și izvoare limpezi, acolo, la Ipotești, și-a petrecut el virstă de aur a copilăriei, care avea să revină ca un laitmotiv in poezia sa de mai tîrziu, in contrast cu asperitățile vieții pe care i-a fost dat s-o trăiască. Iubea nespus de mult natura. Cutreiera păduri. Visător, vizionar, ineîntat de umbrele nopții, ca și de clarul de lună, se adincea adesea in el insuși. Dornic șă pătrundă tainele naturii, citea, citea mult orice îi cădea in mină și il interesa. Dotat cu o inteligență ieșită din comun, tindea mereu către absolut, către nemărginit. Hoinar iremediabil, spre neliniștea părinților, a cutreierat singur sau însoțind trupe de teatru, toate ținuturile locuite de români, o bună parte dintre acestea aflate atunci sub dominație străină. Profund cunoscător al istoriei poporului nostru, a fost stă- pinit, ca nimeni altul, de un înflăcărat sentiment patriotic, avind adine înrădăcinată conștiința unității noastre naționale, pentru a cărei înfăptuire a militat neobosit, folosind arma scrisului. Conectat la cultura europeană a timpului său, dornic să dezlege tainele macrocosmo- sului și ale microcosmosului deopotrivă, Mihai Eminescu era interesat în studiile pe care le-a făcut lafăcut la

invăță- noastră, anul măsurile recentTrecerea la generalizarea mintului de 12 ani în țara ce se va realiza, practic, din școlar viitor, prin aprobate în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 5 mai a.c., constituie o nouă dovadă a concepției științifice și a grijii pe care Partidul Comunist Român, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu o au pentru dezvoltarea și modernizarea învățămîntului, pentru formarea cadrelor cu temeinică pregătire, necesare noii etape de dezvoltare a României socialiste.Educația declanșează manifestarea aptitudinilor, le dezvoltă și le perfecționează. Ea este principalul factor creator al personalității. Experiența didactică ne-a întărit convingerea că pe fondul evoluției fiecărei perioade de virstă a școlarilor există o mare gamă de disponibilități care, nedescoperite la timp, pot duce la pierderea unor valori umane prețioase. Diferențele calitative apar progresiv în modul de a gîndi și acționa al elevilor. de aceea urmărirea lor trebuie făcută cu multă răbdare, iar influențarea pedagogică, adaptată la fiecare fluctuație a randamentului școlar al fiecărui elev în parte. Problema tratării diferențiate a elevilor este una din temele prioritare ale cercetărilor pedagogice din țara noastră. S-au făcut și se fac eforturi pentru găsirea celor mai adecvate tehnici de tratare diferențiată în scopul reușitei la învățătură a tuturor copiilor. Astfel, s-a ajuns la concluzia că nu există copil, normal din punct de vedere fizic și psihic, care să nu dispună de resursele intelectuale necesare activităților școlare. Diferențele dintre performanțele la învățătură se datoresc, de cele mai multe ori, unor cauze care țin de calitatea ambianței în care copiii trăiesc și mai ales de pregătirea și experiența cadrelor didactice. Probele obișnuite de verificare a cunoștințelor indică lacunele sau progresele elevilor la fiecare obiect, așa încît putem lua de fiecare dată măsurile ce se impun. Firește, nu vom reuși cu același efort în toa-

Vienâ și la Berlin deopotrivă in domeniul științelor exacte, al științelor naturii, al științelor economice și sociale, și îndeosebi al filozofiei, oriunde ar fi putut găsi răspunsuri la chinuitoarele întrebări care-1 fră- mintau. Din manuscrisele păstrate rezultă preocupările lui in matematică, fizică (l-au atras îndeosebi principiul conservării energiei formulat de Robert Mayer, teoria căldurii și definiția entropiei dată de Clausius), chimie, biologie (îndeosebi teoria evoluției speciilor a lui Darwin), anatomie, fiziologia sistemului nervos, psihologie, istorie, drept, economie politică și filozofie (îndeosebi istoria filozofiei, filozofia lut Kant. Schopenhauer, Hegel etc....). A manifestat un interes deosebit și pentru cultura orientală, studiind istoria Egiptului, filozofia indiană, iar prin intermediul scrierilor vechi românești și al altora a dobîndit temeinice cunoștințe de cultură bizantină. O puternică influență a exercitat asupra poetului in perioada studiilor romantismul prezent in literatura germană și, in general, in literatura europeană a timpului. Mihai Eminescu cunoștea, de asemenea, foarte bine literatura română cultă din timpul său, ca și folclorul, el insuși fiind un culegător de literatură populară. Interesul larg șl constant pentru orizontul științelor din vremea sa izvorăște din setea de cunoaștere a unui spirit leonar- desc, care urmărea prin știință — cum arată prof, univ. Zoe Dumi- trescu-Bușulenga — o înțelegere mat din adine, filozofică, întemeiată pe datele oferite de disciplinele științifice, a fenomenelor și proceselor naturale, a legilor generale care dau unitate Universului și. vieții. De aceea se cuvine să legăm într-o singură, mare, puternică tulpină a creativității rădăcinile multiple ale cunoașterii lui. Opera sa se constituie deci ca o genială sinteză, turnată intr-o 'limbă desăvîrșită și fiind in esență o operă națională, profund originală. Cultura asimilată in timpul studiilor, ca și bogata sa lectură au avut rolul de catalizator in opera pe care a creât-o. într-adevăr, din însemnările “ ----- nuscris .......  rămase in ma- rezultă clar preocupările sale de a adapta toate cunoștințele pe care le căpăta la situația socială, economică și politică din țara sa, pentru a face ca România să dobin- dească, 4intr-un timp relativ scurt, un loc demn printre țările europene. Atașamentul poetului față d.e poporul căruia îi aparține s-a manifestat și prin pasiunea cu care a. studiat istoria românilor, cu care „a șters colbul de pe cronice bătrîne". Mihai Eminescu era adine preocupat de problema genezei poporului român și plănuia vaste epopei sau drame despre episodul daco-roman, incercind să creeze și o mitologie ad-hoc. episod care a fost evocat intr-uri fragment din „Memento mori". Continuitatea poporului nostru in timpul năvălirii barbarilor este .evocată in versurile : „Trecut-au secol i negri, cu coasele de foc / Cosit-au generații. Națiunea stă pe loc I / Trecut-a Nordul Rege cu aripă-i' de ger / Românul stă in locu-i, ca muntele de fier".Luptele,eroice ale poporului nostru sint evocate in „Scrisoarea III", unde apare in toată strălucirea ei morală personalitatea domnitorului Mircea, „un bătrîn atit de simplu, după vorbă, după port", care nu dorea decit pace, dar o pace demnă, refuzind să se închine faimosului sultan Baiazid („Despre partea in- chinării insă, doamne, să ne ierți") și arătînd acestuia că el nu luptă pentru laurii victoriei, ci pentru a-și apăra „sărăcia și nevoile și neamul". Figura lui Ștefan cel Mare este evocată in mai multe poezii, printre care „închinare lui Ștefan-Vociă", recitată in 1871 la Putna cu prilejul grandioasei sărbătoriri organizate de el șl de prietenul său loan Slavici, la aniversarea ctitoriei marelui voievod moldovean, sărbătorire la care au participat români de pretutindeni, măreț simbol al unității naționale.Dragostea lui de țară, de popor, de limba acestuia a avut ca efect o impresionantă consonanță, care face ca numeroase poeme eminesciene să poată fi considerate, la prima vedere, adevărate produse folclorice in care se cintă dragostea, tinerețea, frumusețile naturii. Natura, departe de a ti un simplu decor, este însuflețită, antropomorfizată ; ea dialoghează, împărtășește sentimentele poetului și participă la suferințele lui. Codrul, izvoarele, cerul, luna, stelele, florile, toate fac parte organică din universul eminescian. Mihai
te cazurile. Dar a-i califica, din a- ceastă cauză, pe unii inapți pentru învățătură ar fi cea mai mare greșeală.Extinderea aprecierilor negative a- supra întregii activități a școlarului are ca urmare demobilizarea lui totală. Cadrul didactic are datoria să cunoască temeinic gradul de maturizare a funcțiilor psihice necesare învățării și ambianța care influențează elevul în afara școlii,- pentru a aplica cele mai potrivite tehnici de tratare diferențiată, in funcție de cazurile concrete dintr-o clasă. Originale sau preluate, tehnicile tratării diferen-

Eminescu a cîntat în poeziile sale acea dragoste ideală, curată, naturală, dar nu brutală, întemeiată pe inocență și a disprețuit convențiile de salon.Dezamăgit in lupta sa împotriva nedreptăților sociale, dezamăgit și în viața personală, Mihai Eminescu a etalat în opera sa acel „pesimism" bine cunoscut : acest pesimism insă nu exprimă plingerea unui egoist nemulțumit cu soarta sa particulară, ci îmbracă forma senină a compătimirii pentru soarta societății în care trăia, și, prin extensie, pentru soarta întregii omeniri, opera eminesciană fiind astfel pătrunsă de un profund umanism. Din acest sentiment s-au născut marile creații eminesciene, poezia satirică și filozofică. Satira eminesciană denunță mizeria muncitorilor rurali, industriali și intelectuali din vremea sa și îndeamnă la schimbarea orinduielii crude și nedrepte cu îndrăzneală și vehemență. Falsul patriotism, demagogia, corupția, desfrîul și alte racile Ue societății vremii lui sint scoase în relief prin contrast cu epoca eroică a lui Mircea, a cărui iubire de moșie s-a dovedit un zid putut trece.A criticat tot de care nimeni n-a.. ________ ce împiedica înaintarea nației sale, progresul, s-a arătat aspru cu cei lipsiți de ideal, sterpi, neinflăcărați de o mare idee: „Voi credeați în scrisul vostru, noi nu credem in nimic". în „Scrisoarea I" este criticată societatea din vremea sa pentru atitudinea pe care o are față de omul de știință, iar in „Scrisoarea II" pentru atitudinea ei față de scriitor : in loc să fie a- preciați pentru operele lor, și unul, și altui sint desconsiderați intr-o societate in care valorile sint răsturnate. Neputincios in fața nedreptăților sociale, poetul etalează în poeziile sale filozofice acea resemnare, mindrie, demnitate și acel dispreț suveran caracteristice omului superior, omului de geniu.Ceea ce îi mai rămine căutătorului de absolut este consolarea cunoașterii, singura compensație ce se oferă geniului pentru pierderea realului așa cum l-ar fi dorit, pentru suferințele morale și materiale pe care le-a indurat. Poezia „Luceafărul" sintetizează această idee : Demiurg reamintește lui Hyperion obirșia și natura sa. Și Hyperion, personificare a poetului, se resemnează, renunță la dragoste, păstrîndu-și nemurirea : „Ci eu in lumea mea simt / Nemuritor și rece".Cu 50 de ani în urmă, in ședința solemnă din 15 iunie 1939, președintele Academiei Române, C. Rădu- lescu-Motru, arăta ca „Eminescu este pentru noi aceea ce este Goethe pentru germani, Shakespeare pentru englezi, Dante pentru italieni. El este geniul in care s-au intilnit, deopotrivă de ridicate, puterea de inven- țiune cu aceea de reflexiune critică, în poezia și proza lui simțirile cele mai caracteristice ale, ____naționale , și-au găsit o expresiune artistică nepieritoare".

mă

vieții noastreAceleiași idei îi dă expresie, eu neîntrecutul său har, G. Cglinescu atunci' cind' scrie : ..Există' b condiție excepțională care ridică pe Eminescu deasupra poeților de circulație mărginită. A cunoscut poporul și provinciile românești, a devenit familiar cu speculațiile filozofice cele mai înalte, a iubit fără a fi iubit, a dus o existență nesigură și trudnică, a trăit intr-un veac ingrat, ce nu răspundea idealului său, a plîns și a blestemat, apoi s-a îmbolnăvit și a murit foarte tînăr. Tot ce a avat de spus a spus pină la 33 de ani. Viața lui se confundă cu opera. Eminescu n-are altă biografie (...) Și de aceea oricine îl va citi, pe orice punct al globului, va înțelege că Eminescu a exemplificat o dramă a omului, că el a scris in versuri o zguduitoare biografie (...) Rar se întimplă ca un poet să fie sigilat de destin, să ilustreze prin el însuși bucuriile și durerile existenței și de aceea multă vreme Mihai Eminescu va rămine in poezia noastră nepereche".Intr-adevăr, prin profunzimea scrisului său, în care se intilnesc bucuriile și durerile existenței umane, setea de absolut a ființei și însușirile nepieritoare ale unui popor întreg, poetul național este contemporan cu toate generațiile de români, cu toate veacurile trecute și viitoare ale ființei noastre naționale. Eminescu este astăzi mai viu ca oricînd J
Academician 
Radu P. VOINEA, președintele Academiei Republicii Socialiste România

diferențiate ale unor școlari, evitin- du-se supraîncărcarea, dar și subso- licitarea, care frinează dezvoltarea ; conștientizarea, întotdeauna, a scopului și satisfacerea motivației învățării. în funcție de perioadele de vîrstă, cadrul didactic trebuie să cunoască în amănunt posibilitățile fiecăruia : Intel gența, aptitudinile, temperamentul, caracterul, precum și relațiile copilului cu mediul social, la nivelul familiei și grupului de prieteni, pentru că și acestea iși pun amprenta asupra formării personalității sale.Cadrul eficient de aplicare a tratării diferențiate rămine lec-

NATURA
ocrotită de lege,

ȘTIINȚA
în protejarea

apărată de fiecare cetățeay patrimoniului ecologic 

La Piatra Neamț s-au desfășurat, in aceste zile, lucrările celei de-a IV-a Conferințe de ecologie. Această manifestare științifică, organizată cu sprijinul Comitetului Județean Neamț al P.C.R., de către Institutul Central de Biologie, Asociația Oamenilor de Știință din România și Comisia de Ecologie — Centrul din Piatra Neamț, a fost consacrată unei probleme de o deosebită importanță teoretică și practică referitoare la „Strategiile pentru asigurarea echilibrelor ecologice", care a și constituit genericul conferinței. Dezbaterea angajantă a acestei probleme de către specialiști din cele mai diverse domenii de activitate, veniți din, practic, toate județele țării, a constituit o elocventă expresie a interesului larg de care se bucură la noi în tară protecția mediului înconjurător. dar și a caracterului riguros științific al soluțiilor care se elaborează pentru ocrotirea naturii.încă NICOLAE general al Republicii, de ritmul dustria. de centuață mentclor civilizației moderne, o problemă de importantă vitală pentru națiunea noastră este protecția mediului înconjurător". Amplele programe naționale pe termen lung și legile adoptate în România privind ocrotirea mediului ambiant dau expresie uneia dintre cele mai cuprinzătoare și generoase concepții a- supra modului in care tot ce a creat natura pe întinsul patriei trebuie protejat, in primul rind prin utilizarea rațională a resurselor naturale, prevenirea și combaterea poluării. <în conformitate cu politica partidului în domeniul resurselor, ecologiei și protecției mediului, sub coordonarea Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, inalt for științific condus de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în țara noastră s-a dezvoltat o amplă activitate de cercetare care s-a adîncit și amplificat in ultimii ani.

din 1973, tovarășul CEAUȘESCU, secretarul partidului, președintele arăta : „Ținind seama in care se dezvoltă in- introducerea tot mai ac- in viata societății a ele-

științifice. legităților la studiul in condi-puternice a barei a țării. Npmeroa-
Această activitate se desfășoară pe baze profund pornind de la cunoașterea fenomenelor naturii, de interacțiunilor om-natură. tiile dezvoltării tehnico-materialese institute de cercetare au înscrise in planurile lor tematice importante obiective legate de protecția mediului înconjurător. Un volum important al activității de cercetare vizează elaborarea de soluții mai efi

calitățiiciente pentru menținerea mediului, valorificarea funcțiilor e- cologice ale pădurilor, apelor și celorlalți factori naturali.în spiritul acestor orientări. Institutul Central de Biologie a urmărit ca prin tematica actualei ediții a conferinței de ecologie să se aprofundeze cele mai actuale probleme legate de păstrarea echilibrului în ecosisteme, factor determinant valorificarea rațională naturale și păstrarea mediului ambiant.De aceea, programul fost axat pe problematica echilibrului ecologic și pe stabilirea strategiilor de asigurare a acestui echilibru. Interesul și actualitatea problemei le atestă numărul mare și paleta largă a lucrărilor științifice prezentate și discutate. Nu întimplă- tor, deci, la conferința de ecologie de la Piatra Neamț s-au întîlnit specialiști de profiluri foarte diferite, din cercetarea științifică și ingineria tehnologică, din invățămintul mediu și superior, din proiectare și producție, de la oficiile de gospodărire a apelor și protecție a mediului, de la Consiliile populare și întreprinderile de gospodărie comunală ale acestora. Așa cum s-a subliniat chiar la conferință, problemele conservării și refacerii calității mediului de viață nu pot fi soluționate decit printr-o largă cooperare intre numeroase științe fundamentale și a- plicative, intre acestea și principalele ramuri ale economiei. Participan- ții au relevat că in domeniul ecologiei si protecției mediului se pornește de la principiul că; menținerea și îmbunătățirea calității a- cestuia, conservarea și buna gospodărire a resurselor naturale trebuie să se bazeze pe cele mai bune rezultate ale cercetării științifice. în acest sens, s-a arătat că au fost promovate, bunăoară, cercetări avînd ca scop elaborarea de modele matematice ale unor ecosisteme. Se profilează astfel posibilitatea unei mai bune cunoașteri a ecosistemelor res-. pective. a modului în care ecosistemele răspund la acțiunea omului, putindu-se astfel lua cele mai bune măsurj de gospodărire a tuturor resurselor.Așa conferinței. în ansamblul lor cu privire la păstrarea lui ecologic și protecția o pondere însemnată il au investigații complexe legate direct de ocrotirea sănătății, care urmăresc depistarea poluanților și a altor factori nocivi din mediu, in vederea eliminării lor. De o atenție specială s-au bucurat rezultatele unor cerce-

in a resurselor nealterată aconferinței a

cum a reieșit din lucrările cercetări- echilibru- medittlui, o serie de

țări de biotehnologie, care au urmă- . rit elaborarea de tehnologii nepoluante, cum ar fi biodegradarea și îndepărtarea poluanților, detoxifierea cu ajutorul microorganismelor. Combaterea poluanților cu ajutorul microorganismelor prezintă o serie de însemnate avantaje, printre care se situează, in primul rind, eficiența deosebită și prețul de cost scăzut.O serie de comunicări din cadrul conferinței s-au referit la unele soluții ecologice elaborate in vederea creșterii producției vegetale și animale, la unele biotehnologii de epurare a apelor uzate, la unele soluții ecologice solurilor, acestora, creștere lor, de lui. Vom enumera doar citeva dintre cercetările care au reținut în mod deosebit atenția participanților la conferință. Este vorba de introducerea in cultură a unor specii de plante acvatice, potențială sursă a- bundentă de biomasă pentru zootehnie, dar, totodată, un mijloc sigur și fără inconveniente de epurare a apelor reziduale, de „reconstrucție ecologică". Combaterea biologică, integrată, a unor dăunători din agricultură ; rolul asolamentelor in refacerea fertilității solurilor cultivate ; bazele ecologice ale valorificării productivității pajiștilor naturale ; studiul ecologic al ecosistemelor forestiere montane și submontane. în scopul valorificării lor ; realizarea unor modele matematice de prognoză ecologică a dinamicii unor bazine hidrografice mici : e- fectele unor poluanți asupra florei și faunei, precum și cercetări de eco- fiziologie experimentală. în vederea elaborării de biotehnologii de creștere intensivă a unor microorganisme acvatice.în cadrul conferinței s-au prezentat o serie de probleme specifice principalelor medii de viață — forestier, agricol, acvatic dulcicol și marin, dar și montan. Una dintre soluțiile de „reconstrucție ecologică" cu randament economic ridicat, care poate fi larg extinsă in lacurile de acumulare din intreaga tară, se aplică la Stațiunea de Cercetare și Producție Salmonicolă de Ia Potoci, unul din obiectivele ecologice cuprinse in demonstrația practică organizată după încheierea conferinței, in județul Neamț. Această stațiune realizează o piscicultură intensivă pe lacul de la Bicaz, care, pină nu de mult, se considera că nu oferă condiții favorabile creșterii peștelui. Fără să .se,.. provoace vreo poluare a mediului,

respectivși mineralizarea lor.

de prevenire a sărăturării de combatere a eroziunii de protecție a pădurilor, de a productivității pajiști- amenajare a teritoriu-

aici se obțin, in prezent, 60 de tone de păstrăv la hectar pe an. în a- ceastă tehnologie originală de salmo- nicultură elaborată de specialiștii stațiunii sint înglobate mai multe invenții brevetate de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, printre care un procedeu și o instalație pentru stimularea ritmului de creștere a puietului de salmo- nide in lacurile de acumulare. în urma studiilor ecologice efectuate de Stațiunea de la Potoci rezultă că numai pe lacul de la Bicaz pot fi realizate 30 de asemenea ferme salmo- nicole, fără a se produce vreun dezechilibru ecologic. Dimpotrivă, lacul ar prinde dind eficientă cicultură.Desfășurată ții, conferința blematică legată de cunoașterea tendințelor și rezultatelor de ultimă oră din cercetarea ecologică de la noi din țară și de pe plan mondial. Permi- țind efectuarea unui amplu schimb de opinii și, implicit, de informații deosebit de utile, această manifestare științifică a deschis perspectiva unor viitoare colaborări intre specialiști din cele mai diverse domenii. in cadrul unor cercetări inter- disciplinare. care să vizeze mai buna cunoaștere și asigurare a echilibrelor ecologice, in principalele tipuri de ecosisteme și biomuri din țara noastră.Față de precedentele ediții ale conferinței, s-au putut constata preocuparea de abordare a unei problematici mai complexe, creșterea nivelului științific al lucrărilor, cit și a exigenței față de interpretarea rezultatelor obținute, o tendință mai marcată de cunoaștere a celor mai intime procese ale naturii. A fost evident interesul acordat preocupărilor îndreptate spre supravegherea neîntreruptă și relevarea cauzelor care generează perturbări în ecosisteme și, un lucru deosebit de important,' creșterea ponderii cercetărilor care vizează elaborarea strategiilor și măsurilor legate de „reconstrucția ecologică" și refacerea echilibrelor naturale in diverse tipuri de ecosisteme.De recunoaștere, practic, unanimă s-a' bucurat din partea participanți- lor necesitatea stringentă a amplificării metodelor și mijloacelor de informare largă asupra preocupărilor din domeniul ecologic, de educare a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a tineretului, pentru crearea unui curent general de opinie în favoarea ocrotirii mediului, a tezaurului naturii.

astfel viață, dobin- economică și prin pis-în plen și pe șase sec- a abordat o largă pro-

Ioana DABU
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ZILELE CREAȚIEI POPULARE CONTEMPORANE

mai puțin încrezători in forțele lor, curaj celor emotivi. Ținuți in această tensiune creatoare, pînă și cei mai timizi și mai tăcuți dialoghează cu ei înșiși prin limbajul interior, dîndu-și răspunsurile pe care nu au, la început, curaj să le rostească. Atenția cadrului didactic . trebuie să se îndrepte asupra tuturor acestor categorii, al căror nivel de pregătire trebuie bine cunoscut. De multe ori primim răspunsuri sub nivelul posibilităților de la unii elevi, datorită unor motive complexe, pe care le descoperim prin tactica apropierii și cîștigă- rii încrederii. Iar încrederea școlari-
te face înțeles de fiecare elev

OPINII PRIVIND CREȘTEREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR

țiate poartă amprenta personalității cadrului didactic.Tratarea diferențiată în funcție de particularitățile individuale ale școlarilor trebuie să inceapă cit mai devreme posibil. Pe de altă parte, a- ceasta presupune continuitatea muncii cadrelor didactice, deoarece numai o persoană care cunoaște bine, în timp, copilul il poate influența, pozitiv. Obiectivele tratării diferențiate vizează realizarea unui învățămint formativ care să asigure șanse egale de dezvoltare multilaterală tuturor copiilor. Pentru realizarea acestui deziderat se impun, în primul rînd, crearea unui raport intre educator și cel educat care să asigure o ambianță favorabilă dezvoltării posibilităților și aptitudinilor fiecărui școlar ; folosirea apoi a unor forme care, respectind particularitățile de virstă șl individuale, să solicite capacitățile intelectuale, să trezească interesul pentru cunoaștere și să formeze deprinderi de muncă ; adaptarea. cînd e cazul, a conținutului procesului de învățămint la posibilitățile

ftte, deoarece, prin folosirea metodelor active, ea trezește interesul fiecărui component al clasei, dă posibilitatea fiecăruia să se afirme pe măsura posibilităților sale, stimulează emulația, dă satisfacția atît de necesară motivației învățării. în cadrul lecției se pot îmbina activitățile frontale cu cele de grup, se poate aplica metoda fișelor cu sarcini de învățare diferite în funcție de posibilitățile elevilor. Pe fondul activității frontale cu întreaga clasă, lecția face posibilă aplicarea unor acțiuni de influențare individualizată, care fac din fiecare elev un beneficiar al tratării diferențiate.Folosit permanent în lecție, condus cu dexteritate, dialogul euristic deschide largi posibilități de cunoaștere și tratare diferențiată, el creează acea stare de tensiune a întregii clase, în care fiecare copil așteaptă să fie întrebat și pune întrebări. Este arta de a te face înțeles de fiecare elev, adresîndu-te întregii clase, de a stimula gindirea tuturor, de a trezi curiozitatea, dînd satisfacție și celor

lor se cîștigă printr-o apreciere corectă și dreaptă a muncii lor. Aprecierea pripită și greșită ii poate demobiliza pe cei cu rezultate mediocre, care, considerindu-se incapabili, renunță să mai participe la activitățile clasei. Aprecierea corectă și mai ales sublinierea progreselor sint de natură să stimuleze activitatea celor timizi sau a celor mai puțin harnici.în fiecare colectiv de elevi există cazuri care nu pot fi rezolvate decit prin tratarea individuală sau în grupuri mici. Cadrul didactic iși va nota în carnetul de observații la ce lecții este nevoie să le dea în mod individual explicații suplimentare, ce goluri au in asimilarea cunoștințelor. Dar cunoașterea lipsurilor nu este suficientă ; trebuie aflate cauzele care le determină și luate ■ măsuri pentru anihilarea lor.Lipsa posibilității de concentrare, oboseala rapidă, greșeli de exprimare orală și in scris, imposibilitatea de a rezolva corect temele date în clasă și acasă, toate aceste manifestări însumate plasează școlarul in categoria

celor cu randament slab, care duce la răminerea în urmă la învățătură. Pentru aducerea acestora la nivelul celorlalți se vor folosi tehnicile individuale și de grup ale tratării diferențiate, ca, de pildă, teste aplicate la inceputul anului școlar, la sfirșitul unui trimestru și chiar după parcurgerea unor capitole la unele materii. Se constată în. acest fel că în clasă există grupuri de copii cu ritm normal, mediu și lent, alături de copii cu capacități de asimilare peste nivelul vîrstei. Pentru tratarea diferențiată a grupurilor stabilite astfel, cea mai indicată tehnică este cea a activității independente a școlarilor, atit în clasă, cit și acasă. Formele sint multiple, de la exercițiile de aplicare a cunoștințelor la cele de verificare a înțelegerii acestora. Tratarea diferențiată a elevilor rămași în urmă la învățătură este mai eficientă cind se realizează in grupuri de 3—5 școlari, deoarece apare motivația precisă a reușitei grupului, reușită care face să dispară sentimentul inferiorității față de restul clasei. Prin diferențierea conținutului activităților independente se realizează un proces de individualizare a instruirii, datorită a- daptării conținutului și metodelor procesului de învățămint la ritmul și capacitatea elevilor, dar nu și tratarea diferențiată sub aspect formativ, adică al stimulării și dezvoltării capacităților cognitive ale școlarilor rămași în urmă la învățătură, astfel încît ei să ajungă să depășească dificultățile învățării, și ca ritm, și ca posibilitate de înțelegere. Pe de altă parte, tratarea diferențiată are drept scop stimularea performanțelor, și nu acceptarea lor la nivel minim.Fiecare copil merită o atenție deosebită. deoarece fiecare are dreptul la o șansă în viață. Avem datoria să-l ajutăm să o realizeze, acesta fiind unul din imperativele de bază ale ale din umanismului societății noastre, sistemului modern de învățămint România.
Lector univ. dr. 
Emilia BATRANU

La Muzeul satului și de arță populară se afla in plină desfășurare „Zilele creației populare contemporane". Este vorba de un complex de manifestări care pun in valoare o atitudine activă, o generoasă orientare culturală include creațiile și revalorificarea ceea ce ne-a lăsat mai de preț tradiția folclorică românească. Conform unei tradiții stabilite de experiența anilor precedenți, timp de 10 zile meșteri populari din județele Argeș, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș- Severin, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vîl- cea și Vrancea realizează demonstrații practice de adevărată măiestrie în incinta muzeului. Poate fi astfel urmărit meșteșugul deosebit dobin- dit in prelucrarea lemnului de Arsene Ion, Caba Pavel, Costache Ion, Gherasi- mescu Dan, Pur- cărea Nicolae, Tânase Gheorghe, tradiționale turilor și populare de Gheț Mioc Alexandrina, Ni- colau Cristina, Nițu Constantin, Petre A- dela, Petre Cornelia, Maria Spiridon, Steț Irina, Vețian Maria, picturile pe sticlă ale lui Nicolae Suciu, împletiturile realizate de Graur Rozalia, Graur Gheorghe, Kiss Irina sau podoabele meșterite de . Gheorghița Măleanu, Meda Ana, Stănescu Mariana.Ca un reper de

care deopotrivă prezentului a

tehnicile ale țesă- broderiilor continuate Domnica,

prestigiu, expoziția „Reprezentări ale simDolului solar in or- namentica țesăturilor populare din România", deschisă în sălile muzeului, aruncă noi punți spre înțelegerea, spre pătrunderea în lumea miraculoasă a artei țărănești, in rafinamentul și frust. Fenomenul creației populare contemporane este însă urmărit în complexitatea lui, organizatorii p'unînd in valoare prin forme multiple de manifestare raportul firesc între valori perene și inițiative mereu reînnoite. Se înscriu firesc in aceste preocupări spectacolele susținute de ansamblul folcloric „Românașul" și grupul vocal „Cetioara" ale Palatului pionierilor și șoimilor patriei șl de grupul vocâl- folcloric „Chindia" al cooperativei „Arta populară" din Rimni- cu Sărat, demonstrațiile restauratorilor din cadrul Laboratorului zonal de conser- vare-restaurare al muzeului, lansarea volumului populară că"; de geta unor noutăți grafice populară, folclorică de creatorii prezenți in muzeu.întreaga creație folclorică iși trage seva din iubirea pentru culoare și formă atit de specifică poporului nostru, din pasiunea cu care, de-a lungul secolelor, a lemnul, a lutul sau a

„Arhitectura româneas- dr. Geor- Stoica, ca și a disco- muzică șezătoarea susținută popularide

incrustat frămîntat zugrăvit

neuitate imagini. Ac- centuind asupra unor valori contemporane ale acestei creații, o masă-rotundă organizata cu participarea unor specialiști din București și din întreaga țară va aduce in mscuție problemele modalităților contemporane de valorificare a creației populare cadrul național României".ale creației folclorice in procesul de formare a conștiinței socialiste, revoluționare a omului nou, rolul muzeelor etnografice in cercetarea meșteșugurilor populare, valorificarea artei populare tradiționale în creația cooperației meșteșugărești sint cîteva puncte de interes în această discuție pe marginea creației contemporane. Diversitatea de manifestări, polivalența preocupărilor folclorice contemporane vor fi puse in evidență și ,cu ajutorul lucrărilor unor foarte tineri creatori. Concursul de creație la care participă pionierii din cadrul cercului de sculptură in lemn de la Palatul pionierilor și șoimilor patriei sau „Ziua ti- nărului creator popular" — în care vor a- vea loc demonstrații ale tinerilor creatori — vor sublinia, in același cadru generos al „Zilelor creației populare contemporane", sensuri artistice, dar și importante intenții formative.

românești in Festivalului „Cintarea implicații

Marina PREUTU
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Depunerea unei mane de Duri 
din partea tovarășului Nicolae Ceausescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu 
cu prilejul centenarului Mihai Eminescu

CARAȘ-SEVERIN

REPORTAJE •NOTE •INFORMAȚII

Cu prilejul centenarului Mihai Eminescu, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, joi, 15 iunie, a fost depusă o coroană de flori la mormîntul poetului de la cimitirul Belu din Capitală.Coroana a fost depusă de tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
★Au mai fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Consiliului Național al Științei și Învățămîntului, Academiei Republicii Socialiste România, Uniunii Scriitorilor, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu-

MANIFESTĂRI OMAGIALE
In municipiile, orașele și comu

nele județului Timiș se desfășoară 
numeroase manifestări cultural-ar- 
tistice omagiale dedicate centena
rului Mihai Eminescu. La centrul 
de librării din Timisoara a fost, 
vernisată o expoziție de carte, după 
care s-a desfășurat dezbaterea 
„Eminescu — Luceafărul poeziei 
românești", la care au participat 
scriitori și critici literari, actori, re
gizori și scenografi, alți oameni de 
artă și cultură. A urmat apoi reci
talul de muzică, și poezie „Dor de 
Eminescu".

Complexul Muzeal Timiș a orga
nizat simpozionul „Eminescu și 
Creangă la confluența folclorului și 
tradițiilor satului românesc", iar 
Teatrul Națtonal din Timișoara, in 
colaborare cu Filarmonica de Stat 
„Banatul" și centrul universitar au 
prezentat spectacolul omagial „tn 
lumea lui Eminescu". Zilnic, la sta
tuia lui Eminescu din centrul ora
șului Sinnicolau Mare au loc spec
tacole și recitaluri de poezie emi
nesciană, montaje literar-muzicale 
și coregrafice susținute de formații 
artistice de amatori. In stațiunea 
balneară Buziaș și la Biblioteca 
Orășenească Deta s-a desfășurat 
montajul literar-artistic „Eminescu 
— Luceafărul poeziei românești". 
Asemenea manifestări cultural-ar- 
tistice omagiale sint organizate și 
in comunele Făget, Recaș, Gătaia, 
Ceacova, Periam. Comlosu Mare, 
Giroda, Variaș, Lovrin și altele.

★
La Clubul constructorilor navali 

din Constanța s-a desfășurat, cu 
prilejul împlinirii unui secol de la 
trecerea in eternitate a poetului na
țional Mihai Eminescu, un simpo
zion dedicat vieții și operei Lucea
fărului poeziei românești. La ma
nifestarea organizată de Inspectora
tul Școlar Județean și Societatea de 
Științe Filologice — filiala Constan
ta au participat scriitori, alți oa
meni de cultură.

La statuia poetului de pe țărmul 
mării a fost prezentat un amplu 
spectacol de sunet și lumină inti
tulat sugestiv „Porni Luceafă
rul...", susținut de ansambluri ar
tistice profesioniste și de amatori, 
corul „Albatros", al marinarilor, 
formații pionierești. La spectacol au 
luat parte numeroși localnici și tu
riști din țară și din străinătate, 
aflați in vacanță pe litoral.

VA INFORMĂM DESPRE:

NOILE PARCURI ALE CAPITALEICu șase decenii in urmă, eminentul savant Emil Racoviță susținea că raporturile dintre natură și societate depind de înțelepciunea o- mului, intuind, incă de pe-atunci, o evoluție nefavorabilă a acestor raporturi. Fapt confirmat de timp in multe zone ale lumii : poluarea mediului înconjurător, dezechilibre ecologice, secătuirea unor resurse naturale etc. Problema ecologică a devenit o problemă la ordinea zilei. Asta și explică, in genere, conferințele internaționale pe această temă, marcarea la 5 iunie a Zilei internaționale a mediului înconjurător, existența Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (P.N.U.E.), organism care coordonează acțiunile de interes mondial și regional privind crearea unui mediu de viață cit mai propice pentru locuitorii planetei Pămînt.în țara noastră, conservarea mediului inconjurător, ocrotirea șl îmbunătățirea calității acestuia a devenit politică de stat.Ne vom referi, in cele ce urinează, Ia dezvoltarea patrimoniului den- drologic al Capitalei. Pentru a avea o imagine de ansamblu, iată cîteva date sugerate de conducerea Direcției Domeniului Public. Raportați, de pildă, cele 1 780 ha, suprafață existentă in 1965, la cele 4 765 ha existente acum, in care sint incluse 2 841 ha parcuri, grădini și zone de agrement și 1 924 ha spații verzi stradale și in jurul ansamblurilor de locuințe, și veți realiza o creștere de aproape trei ori a suprafeței destinate recreerii cetățenilor Capitalei, în ultimii doi ani s-au amenajat parcurile ..Lacul Dîmbovița", „Crin- gași". „Semănătoarea", au apărut plantațiile de pe malurile riului Dîmbovița și Calea Victoria Socialismului, s-au amenajat spațiile verzi din jurul noilor ansambluri de locuințe Mihai Bravu, Aviației, Muncii etc.Extinderea acestor zone verzi continuă să-i preocupe pe edilii Capi

cinema
0 Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) : GRIVIȚA (17 08 58)
— 17; 19. VOLGA (79 71 26) — 17; 19
• Cuibul salamandrelor: GRIVIȚA — 
9; 11; 13; 15
® în fiecare zi mi-e dor de tine :
9; 11; 13; 13
O Pe drumul vieții („Zilele filmului 
japonez”) : STUDIO (59 53 15) — 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Maria și marea : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19, LIRA (317171)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- tru al guvernului, loan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Barbu Petrescu, prtm-secretar al Comitetului Municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.
★denților Comuniști din România, Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Uniunii Artiștilor Plastici și Asociației Oamenilor de Artă din Instituțiile Teatrale și Muzicale.Grupuri de pionieri au depus jerbe de flori.Au depus, de asemenea, flori invitați de peste hotare care participă la manifestările prilejuite de centenarul Mihai Eminescu.La mormîntul marelui nostru poet național se aflau numeroși oameni de artă și cultură, cetățeni ai Capitalei.

Numeroase manifestări omagiale 
au loc cu prilejul centenarului ma
relui nostru poet național și in ju
dețul Brăila, in instituțiile de artă 
și cultură, in școli, la centrele de 
creație și cultură „Cintarea Româ
niei". Astfel, Biblioteca Județeană 
„Panait Istrati" a organizat expo
ziția de carte „Eminescu — Lucea
fărul poeziei românești", iar in ca
drul „Zilelor cărții pentru copii" a 
fost prezentat * *un  medalion literar 
urmat de audiții muzicale cu crea
ții inspirate din lirica eminesciană. 
Acțiuni similare au avut loc la fi
lialele din cartiere ale bibliotecii. 
De asemenea, in orașul Făurei s-a 
desfășurat un medalion evocator, 
iar in comuna Dudești, sub generi
cul „Sărbătoarea cugetului, lim
bii și simțirii românești", membrii 
cercului de limbă și literatură ro
mână au realizat un program ar
tistic omagial. Manifestări asemă
nătoare au avut loc in orașul Ian- 
ca, in comunele Gropeni și Vlziru.

talei, conducerea Direcției Domeniului Public. Sint in curs de execuție parcurile Izvor—Hajdeu, Pionierilor și Șoimilor Patriei, acestea într-un stadiu foarte avansat de execuție, și Văcărești. în cursul acestui an ele se vor adăuga celor 35 de main parcuri existente pe teritoriul Capitalei, printre care Herăstrău, Tineretului, Libertății, Ciș- migiu, Titan etc. — toate pregătite din timp pentru sezonul estival. Alături de ele, deci, în curînd va fi dat în folosință Parcul Pionierilor și Șoimilor Patriei, înscris pe o suprafață de 52 de ha. Arbori de talie mare — stejarii, teii, frasinii — au fost plantați ; o mini-grădină botanică, o mică livadă cu specii pitice (de păr, măr. vișin, cireș), o zonă cu plante medicinale — de la mușețel la lavandă, de la mac la coada- șoricelului — sint pregătite pentru marea întîlnlre cu copiii. în curs de finisare se află bazinele de apă ale ștrandului, plaja, amfiteatrul in aer liber, terenul de tenis, platoul pentru ceremonialul pionieresc șl, în perspectivă, un lac de agrement.Direcția Domeniului Public ne asigură că, nu peste mult timp, parcul, dispus in spatele Palatului Pionierilor și Șoimilor Patriei, își poate primi vizitatorii. De pe acum aleile, spațiile verzi, plantațiile florale, dispuse în ingenioase geometrii, respiră bucurie, prospețime, tinerețe.în apropierea acestui parc al copiilor Capitalei, un altul. Parcul Văcărești, întins pe circa 61 ha, este, cum se spune în limbaj uzual, în plină execuție. Pe circa 17 ha s-au plantat arbori, predominanți fiind stejarul roșu, teiul și frasinul. în jur de 25 de specii de arbori mari, 7 specii de arbori rășinoși (pinul mai ales) și circa 21 de specii de arbuști decorativi, printre care liliacul și cătina roșie, au început să populeze întinderile acestui parc. Asigurați din pepinierele Stațiunii de Cercetări Pomicole-Producție-Băneasa și
• O vară cu Mara : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Maria și Mirabela in Tranzistoria : 
ARTA (213186) — 15; 17; 19
• Francois Villon : COSMOS (27 54 95)
- 9; 13; 17,30
• Comedianta : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,13; 19,30
• Fata de pe rîu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 11; 13; 15; 17; 19
• Vine Jonny 1 DOINA (16 35 38) —
9; 11; 13
• Jandarmul șl jandarmerițele : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, FLAMURA (83 77 12) — 9; 
îl; 13; 15; 17; 19
• Comisarul : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19

★
Omagierea poetului nostru națio

nal Mihai Eminescu a prilejuit în 
municipiul Giurgiu organizarea și 
desfășurarea unor bogate manifes
tări cultural-artistice. „O limbă ca 
un fagure de miere" a fost generi
cul spectacolului de muzică și poe
zie susținut lingă bustul poetului 
din frumosul parc „Alei" din loca
litate. tn acest mijloc de iunie, ar
tiști veniți din tot județul, laureați 
ai Festivalului național „Cintarea 
României", s-au întilnit aici pentru 
a rosti versuri nemuritoare din 
creația eminesciană. De asemenea, 
la teatrul „Ion Vasilescu" s-a des
fășurat un medalion literar intitu
lat ,. Mihai Eminescu — Luceafărul 
poeziei românești", in cadrul căruia 
a fost prezentat un program variat, 
cuprinzind poezii și fragmente din 
dramaturgia eminesciană. Totodată, 
centrul de cultură și creație „Cin
tarea României" a organizat, sub 
genericul „100 de ani de la trecerea 
in nemurire a poetului", o sesiune 
de comunicări, la care au participat 
cercetători, cadre didactice, un nu
meros public, tn acest cadru au fost 
relevate universalitatea creației lui 
Mihai Eminescu, marile teme ale 
întregii sale opere, unicitatea ima
ginii și a limbii poetice. (Agerpres)

Panoramic judefean
• Reșița, cetatea cu 

„foc continuu" a me
talurgiei și construc
țiilor de mașini, cu
noaște in acești ani de 
profunde prefaceri în
noitoare un amplu 
proces de întinerire și 
modernizare. De cu- 
rind a început să cir
cule tramvaiul și pe 
cel de-al doilea tron
son al său, in lungi
me de peste 5 kilome
tri. in acest an, s-au 
dat in folosință incă 
300 de apartamente, in 
blocuri cu spații co
merciale la parter, 
numărul total al apar
tamentelor nou con
struite ajungind acum 
la 29 000.

• Constructorii de 
mașini reșițeni au în
cheiat montajul la un 
nou tip de motor na
val. Este vorba de un 
motor cu o putere de 
13 300 CP destinat e- 
chipării unui minera
lier de 65 000 tdw care 
se realizează la Șan
tierul Naval Manga
lia.

• La întreprinderea 
de Construcții de Ma
șini Caransebeș, ingi
nerul Octavian Șan- 
dru și subinginerul 
Adrian Grecu au con
ceput și realizat un 
cuzinet cauciucat pen
tru lagăre de alune
care lentă. Această 
importantă realizare 
tehnică are ca princi
pal avantaj economic 
înlocuirea unor mate
riale de import nece
sare pină acum pentru 
acoperirea lagărelor in 
care se rotesc vaietele 
aparatului director, 
component principal al 
turbinelor și micro- 
turbinelor executate 
in această unitate.

• Purtătorii unifor
melor albastre cu ecu
son de brigadier au 
devenit o prezență 
obișnuită pe aproape 
toate marile șantiere 
de construcții ale tării. 
După cum ne spune 
Marin Filipescu, se
cretar al Comitetului 
Municipal Reșița al 
U.T.C., tinerii briga

dieri nu puteau lipsi 
nici de pe platforma 
uzinei cocso-chimice 
din cadrul combina
tului siderurgic, unde 
a fost inaugurat un 
nou șantier județean 
al tineretului. Briga
dierii s-au angajat să 
execute aici un volum 
de lucrări in valoare 
de 10 milioane lei. tn 
vederea impulsionării 
ritmului de execuție 
la blocurile aflate in 
construcție, tinerii au 
venit in sprijinul con
structorilor și in ora
șul Bocșa. Zilnic, zeci 
de elevi de la liceele 
din localitate efectu
ează practica produc
tivă la punctele de lu
cru ale brigăzii 107 a- 
parținind întreprinde
rii de Antrepriză Con- 
strucții-Montaj Caraș- 
Severin.

• Rod al eforturilor 
depuse de către spe
cialiștii de la între
prinderea Mecanică 
Topleț, a fost conce
pută și realizată o 
nouă tehnologie pen
tru sudarea unor re
pere și subansamble 
cu ajutorul meselor 
de poziționat rotative. O tehnologie modernă, 
de mare eficiență.

• In orașul Moldo
va Nouă a fost dată 
in folosință o modernă 
autogară pentru călă
tori. obiectiv edilitar 
realizat de exploata
rea de gospodărie co
munală și iocativă din 
localitate cu sprijinul 
cetățenilor.

• La Exploatarea 
Minieră Șasea Monta*  
nă s-au dat in func
țiune trei noi abataje, 
care vor contribui in 
mod substanțial la rea
lizarea unei producții 
sporite de minereu cu
prifer. Tot aici, o dată 
cu modernizarea flu
xului tehnologic de la 
uzina de preparare, 
s-a țrecut la recupe
rarea unui nou pro
dus — concentratul de 
pirită.

• Prin montarea a 
doi separatori magne
tici in cimp mediu,

Imagine din municipiul Reșița

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

ale Direcției Domeniului Public, arborii și arbuștii învață să se aclimatizeze in vecinătatea betonului. Un parc aproape definitivat, cum ni se precizează, este cel al Unirii. Aici o serie de specii alese cu grijă, ca ilex, laur, paulownia, tei piramidal, scoruș, brad argintiu, au început să înnobileze parcul. Curind peluzele se vor îmbogăți cu noi decoruri florale.Iată, așadar, că suprafețele de spații verzi ale Capitalei cresc după un program judicios stabilit și urmărit îndeaproape. Din cei 33 600 arbori foioși și rășinoase, 376 000 arbuști, 100 000 trandafiri, peste 26 milioane flori și liane și peste un milion de plante de umbră, s-au plantat pină acum circa 50 la sută, jumătate urmind să se planteze în toamnă. Și un fapt notabil : Direcția Domeniului Public se preocupă să producă in pepiniere specii care, dincolo de valoarea decorativă, să fie rezistente la acțiunea factorilor po- luanți, la condițiile pedoclimatice ale Capitalei, ca stejarul roșu sau brumăriu, frasinul, teiul argintiu, carpenul, paltinul de munte. Sint specii pe care, in zilele de recreere, cetățenii Capitalei le vor întîlni in parcurile amintite, dar și în pădurile din jurul Bucureștiului — Băneasa, Cernica, Pustnicu, Andronache — unde s-au efectuat lucrări de plantări, dar și obișnuitele lucrări de igienizare și revizuire a mobilierului specific.Se fac eforturi materiale și financiare importante pentru amenajarea fiecărui parc sau spațiu verde. Iar inaugurarea unor astfel de locuri sint sărbători de suflet pentru fiecare. Să le ocrotim cu grijă, să le păstrăm nealterată frumusețea. Sint locurile noastre de agrement, de recreere, sint parte din mediul nostru inconjurător. componente esențiale ale sănătății noastre.
Marta CUIBUȘ

• Gobseck : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
• Ar trebui să fie mereu duminică :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• De la literatură la film ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15
• Sonata Kreutzer : UNION (13 49 04) 
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ultimul set — 18: (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18 , 

pierderile de steril la 
întreprinderea Minie
ră Ruschița s-au re
dus substanțial. Pe a- 
ceastă cale se vor ob
ține anual importante 
cantități de concentrat 
de fier.

• Prin eforturile re
unite ale Direcției Ju
dețene de Drumuri și 
Poduri, ale întreprin
derii de Antrepri
ză Construcții-Monta- 
je Metalurgice și Re
parații din Reșița și 
ale cetățenilor din co
muna Goruia, a fost 
dat in folosință un 
nou pod rutier peste 
riul Caraș.

• Colectivul mun
citoresc de la între
prinderea de Construc
ții Metalice din Bocșa 
a realizat prima insta
lație de producere a 
energiei electrice prin 
utilizarea forței vîn- 
tului. Ea are o putere 
de 300 kW și urmează 
a fi montată pe mun
tele Semenic.

• Pentru actualul 
sezon estival, in sta
țiunea Băile Hercula- 
ne s-au efectuat noi 
amenajări și dotări. 
Intre altele. în parcul 
Vicol a fost inaugurat 
un amfiteatru- pentru 
spectacole in aer liber, 
s-au modernizat podul 
de la gara stațiunii si 
aleea de promenadă 
intre hotelul ..Cerna" 
și viața orașului.

® Redarea. în cir
cuitul productiv, in 
devans față de grafice, 
a. unor noi suprafețe 
de teren agricol con
stituie o preocupare 
constantă a colectivu
lui brigăzii întreprin
derii de specialitate 
din Caransebeș, care 
execută lucrări de îm
bunătățiri funciare in 
Lunca Birzavei. Pri
ma etapă se află in 
fază de finalizare, con
structorii urmînd să 
scoată de sub influen
ța excesului de umi
ditate și a eroziunii 
aproximativ 5 000 hec
tare de teren.

Ion D. CUCU

Campionatele internaționale de tirCampionatele internaționale de tir ale României au continuat joi la poligonul „Tunari" din Capitală, proba de pistol sport încheindu-se cu victoria sportivei românce Ana Buțu, cu 675 puncte, urmată de coechipiera sa Daniela Dumitrașcu — 672 puncte și de Corinne Ferna (Franța) — 671 puncte. La pușcă liberă 60 focuri culcat, primii trei clasați au fost reprezentanții țării noastre : a cîștigat Florin Cristofor, cu 692 puncte, secundat de Paul Gruia — 690 puncte, pe locul trei s-a si-
I

kHANDBAL. Sala „Floreasca" din Capitală a găzduit, joi după-amiază, meciul-retur contînd pentru finala „Cupei României" la handbal masculin intre formațiile Steaua București și H.C. Minaur Baia Mare. Partida s-a încheiat cu scorul de 28—27 (13—13) în favoarea handbaliștilor bucureșteni. învingătoare cu 24—23 în prima manșă, formația H.C. Minaur Baia Mare a intrat in posesia trofeului, înscriind mai multe goluri în deplasare.ATLETISM. în cadrul concursului internațional de atletism de la Bratislava, sportiva româncă Alina Astafei a ciștigat proba de săritură în înălțime, cu 1,98 m, urmată de Silvia Costa (Cuba) — 1,98 m, Ludmila Andonova (Bulgaria) — 1,85 m, Sharka Novakova (Cehoslovacia) și Malgorzata Orlowska (Polonia) — 1,80 m. A doua victorie pentru culorile sportive românești a fost obținută de Viorica Ghican, clasată pe primul Ioc în cursa de 1 500 m, cu timpul de 4’08”03/100. Pe locurile următoare s-au situat concurentele sovietice Regina Cistiakova — 4’H”95/100 și Olga Neliubova 4T3” 14/100. în proba de 400 m garduri, Cristiana Matei (România) a ocupat locul dci in 55”65/100, fiind precedată de Margarita EseViciene (U.R.S.S.) 54”73/100.ȘAH. Turneul internațional feminin de șah de la Piotrkow Tribu- nalski a continuat cu runda a 6-a in care au fost consemnate următoarele rezultate : Stanciu — Szmacinska
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 73, sala Studio) : „Tribuna ti
nerilor compozitori'*  (XVIII) : Danie
la Stoicescu, loan Dobrinescu, Ni
colae Teodorescu, George Oancea, 
George Balint, Dana Teodorescu, Ar- 
lesiana Sirghie, Ana Maria Avram — 
17,30 ; (Ateneul Român) : Concert 
vocal-slmfonic. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
românească de balet modern — 18
• Teatrul „Lucia' Sturdza Bulandra**  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Fosket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) î o femeie 

OLT : Volum sporit 
de materiale recuperateColectivul de oameni ai muncii de la Întreprinderea Județeană pentru Recuperarea și Valorificarea Materialelor Refolosibile Olt a reintrodus în circuitul economic, peste prevederile de plan, importante cantități de materiale recuperabile. De la începutul anului și pină in prezent s-au colectat suplimentar 6 000 tone oțel și tot 6 000 tone fontă, 234 tone aluminiu și altele. La aceste rezultate s-a ajuns și printr-o conlucrare susținută cu unitățile economice din industrie și agricultură, cu consiliile populare și gospodăriile populației, cu organizațiile de masă și obștești, inițiindu-se în comun ample acțiuni de colectare a materialelor recuperabile. (Mihai Grigoroșcuță).

BRĂILA : „Pentru 
sănătatea pămîntului"Pe parcursul a două zile, la Brăila s-au desfășurat lucrările simpozionului ..Pentru sănătatea pămîntului", aflat la ediția a VII-a. Manifestarea, organizată sub egida Festivalului național ..Cintarea României", de către Consiliul Popular Județean, Comisia Județeană pentru Protecția Mediului înconjurător. Comitetul Județean de Cultură si Educație Socialistă și Centrul Interdisciplinar Județean Brăila al Asociației Oamenilor de Știință, a reunit cercetători, specialiști și cadre tehnice din București. Cluj-Napoca. Iași. Buzău. Galati și Brăila. Numeroasele referate și comunicări științifice prezentate. însoțite de filme documentare și expoziții tematice, au situat in centrul atenției probleme referitoare la acțiuni si inițiative întreprinse pentru protecția mediului înconjurător, pentru apărarea sănătății pămîntului. a anei și aerului. (Candiano Priceputul.
BACĂU : „Primăvara 

artelor"La Bacău, în sala de concerte „Ateneu", s-a desfășurat, timp de trei zile, prima ediție a festiva- lului-concurs, sugestiv intitulat „Primăvara artelor", destinat celor mai tinere talente din școlile cu profil muzical și arte plastice din Moldova. Organizat în cadrul generos al Festivalului național al muncii și creației „Cintarea României", concursul de la Bacău, la care au participat elevi și cadre didactice de specialitate, a evidențiat marile posibilități muzicale de care dispun cele opt județe participante din această zonă a țării. (Gheorghe Baltă).

ale Românieituat Gabriel Tătaru — 688 puncte. Alte rezultate : pușcă standard 60 focuri culcat : 1. TemenușkaTvetkova (Bulgaria) — 593 puncte ; 2. Ana Teodoru (România) — 589 puncte ; 3. Monica Ioniță (România)— 588 puncte ; pistol viteză : 1. Râul Rodriguez (Cuba) — 874 puncte ; 2. Corneliu Ion (România) — 870 puncte ; 3. Gabriel Cristache (România)— 868 puncte.întrecerile se încheie astăzi, ci nd vor fi cunoscuți învingătorii „Marelui Premiu Carpați" la talere.
★remiză ; Kahiani — Mureșan I—0 ; Detko — Dombrovska 1—0 ; Wiese — Sweczik 0—1 ; Makropoulos — Rodrigues 0—1 ; Matveeva — Kaczo- rowska remiză. în clasament conduce Matveeva (U.R.S.S.) cu 5 puncte, urmată de Stanciu (România) și Szmacinska (Polonia) cu cite 4 puncte.FOTBAL • La Dortmund s-a disputat un meci de fotbal între o selecționată vest-germană și o selecționată internațională, sumele realizate fiind alocate fondului UNlCEF. Selecționata internațională a obținut victoria cu scorul de 5—3 (3—3). e La Oslo, în meci pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal (grupa a 5-a europeană), selecționata Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 2—1 (1—0) formația Norvegiei. în clasament conduce echipa Scoției — 9 puncte,urmată de Iugoslavia — 8 puncte, Norvegia, Franța — cîte 4 puncte și Cipru — 1 punct. • La Reykjavik s-a disputat meciul dintre selecționatele Islandei și Austriei contînd pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate : 0—0. în clasamentul grupei a 3-a europene conduce echipa U.R.S.S. — 8 puncte, urmată de formațiile Turciei — 5 puncte, Austriei, Islandei — cu cîte 4 puncte și R.D. Germane — 3puncte. ® în primul meci al turneului internațional de fotbal de la Copenhaga, selecționata Danemarcei a intrecut cu scorul de 6—0 (2—0) echipa Suediei.

drăguță cu o floare șl ferestre spre 
Nord — 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18 r (sala 
Studio) : La un pas de fericire — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 18
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(saia Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy 
- 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) : 
Nota zero la purtare — 9 ; Romanțio
șii — 18
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauthor, 11 12 04) : Anotimpurile min- 
Zului — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Regele Lear — 18

„Ziua internațională de solidaritate 
cu popoarele din Africa australă 

-Ziua SOWETO“Opinia publică progresistă de pretutindeni marchează astăzi „ZIUA INTERNAȚIONALA DE SOLIDARITATE CU POPORUL LUPTĂTOR DIN AFRICA DE SUD — ZIUA SOWETO". Instituită printr-o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U., această zi are rolul de a evoca tragicele evenimente petrecute la 16 iunie 1976 in suburbia din sud-vestul orașului Johannesburg și de a atrage odată mai mult atenția popoarelor lumii asupra situației din R.S.A., unde 26 milioane de negri continuă să fie lipsiți de cele mal elementare drepturi.Așa cum se știe, în cei trei ani care au trecut de la instaurarea stării de urgență, rasiștii de la Pretoria au recurs la un șir întreg de măsuri represive cu scopul de a înăbuși lupta împotriva opresiunii rasiste a populației majoritare: sute de persoane au fost ucise și alte 30 000 au fost arestate : a crescut numărul execuțiilor ; numeroase organizații antiapartheid au devenit ținta unor atacuri furibunde, fiind, pină la urmă, interzise.Aceste practici, condamnate cu toată vigoarea de opinia publică mondială, n-au putut însă reduce la tăcere populația majoritară. R.S.A. continuă să fie un vulcan în fierbere. Zilnic au loc greve, acțiuni de boicotare a aparatului de stat rasist, demonstrații, in cursul cărora participanții cer lichidarea politicii rasiste, încetarea manevrelor menite să creeze impresia unor retușuri ale apartheidului. R.S.A. — se arată în luările de poziție ale Congresului Național African, principala organizație de luptă a populației de culoare — trebuie să devină un stat democratic, in care toți cetățenii să se bucure de drepturi egale, indiferent de culoarea pielii.Din păcate, ultimele evoluții ale situației din această țară arată că autoritățile de la Pretoria refuză să țină seama de realități, situîn- du-se pe aceeași poziție,de sfidare a cererilor populației majoritare.
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări Ia București, Alan R. Clark, a oferit, joi, o recepție.Au participat miniștri, membri ai
tv

19,00 Telejurnal
19,25 „Epoca Nicolae Ceaușescu” — epoca 

marilor înfăptuiri revoluționare 
• Impetuoasa dezvoltare economi- 
co-socială și afirmarea largă, 
nestingherită a personalității uma
ne (color). Documentar

19,45 România în lume (color). Docu
mentar

20,05 Tezele și orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu —

INSTRUMENTE AVANTAJOASE 
DE ECONOMISIRE LA C.E.C.

Libretul de economii 
cu dobîndâ și ciștiguriPentru păstrarea în siguranță a economiilor bănești personale și pentru sporirea acestora prin do- bînzi populația are la dispoziție o serie de forme și instrumente de economisire. Unul dintre acestea este libretul de economii cu dobindă și ciștiguri. Avantajul specific al acestui libret constă in faptul că pentru sumele depuse la C.E.C. se acordă o dobindă de 2 la sută pe an. din care 1,5 la sută în numerar fiecărui titular, iar 0,5 la sută, prin redistribuire, sub formă de ciștiguri în numerar prin trageri la sorți trimestriale.Libretele de economii cu dobîn- dă și ciștiguri se emit de toata unitățile C.E.C.. precum și de unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate să efectueze operații C.E.C.Cîștigurile. în valori de pină la 50 000 de lei, se acordă depunătorilor prin trageri la sorți trimestriale la care participă cu drept de cîștig numai libretele care au un sold mediu trimestrial de cel puțin 50 de lei și nu au fost lichidate in cursul trimestrului pentru care se face tragerea Ia sorți.Cîștigurile ieșite la sorți se acordă integral titularilor care au un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea ciștigului. Dacă acest sold este mai mic, se acordă titularului un cîștig de zece ori mai mare decit soldul mediu trimestrial al libretului.

Libretul cu dobîndâ 
la vedereInstrumentul tradițional, primul utilizat in acțiunea de economisire organizată in țara noastră, este libretul de economii cu dobindă la vedere.Emis de unitățile proprii C.E.C. și mandatare de pe întregul cuprins al țării, libretul de economii cu dobindă la vedere are o largă circulație, acest principal avantaj făcîndu-1 util tuturor categoriilor de depunători de la orașe și sate. El se poate emite nominal sau la purtător.Depunerea minimă pentru care se emite acest tip de libret și soldul minim pentru păstrarea sa sint de 25 de lei. Pentru sumele depuse pe acest instrument de economisire se acordă o dobindă de 2,5 la sută pe an.Depunerile se pot face în numerar sau prin virament, in funcție de dorința titularului. Depune

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 16 Iunie, ora 20 — 
19 iunie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
in general instabilă și răcoroasă, mai 
ales in prima parte a intervalului. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă. în
soțite șl de descărcări electrice, pe arii 
relativ restrinse, in regiunile nordice. 

Cu numai cîteva zile in urmă, la 9 iunie, conducătorul regimului sud-african, Pieter Botha, a anunțat prelungirea cu incă un an a stării de urgență, instituită in vara anului 1986. El a încercat să arunce răspunderea pentru adoptarea acestei măsuri asupra opozanților față de politica de apartheid. Potrivit cuvintelor sale, „în țară continuă să aibă loc un număr încă inacceptabil de mare de acțiuni teroriste, incidente și tulburări". Observatorii politici sint de părere că noua hotărire era de așteptat, deoarece Pretoria dorește să-și păstreze neștirbite posibilitățile oferite de starea excepțională, inclusiv dreptul de a recurge la întemnițări fără mandate de arestare, cu scopul de a asigura o atmosferă „propice" înaintea a două evenimente deosebite de pe scena politică sud-africană : alegerile de Ia 6 septembrie, la care negrii vor fi din nou lipsiți de dreptul de vot, și transferul împuternicirilor de președinte lui Frederik de Klerk, devenit din februarie a.c. noul lider al partidului național de guvernămînt.Cum era și firesc, prelungirea stării de urgență a fost primită cu vie nemulțumire atit de populația majoritară din R.S.A., cit și dincolo de hotarele acestei țări. Această măsură — se arată intr-o declarație a Comitetului special O.N.U. împotriva apartheidului — dovedește. fără echivoc, că regimul de Ia Pretoria intenționează să-și continue politica de represiuni, care este de natură să adîncească și mai mult tensiunea din sudul continentului african.împreună cu forțele democratice și progresiste de pretutindeni, poporul român folosește prilejul oferit de „Ziua Soweto" pentru a-și reafirma încă o dată solidaritatea cu cauza dreaptă a populației majoritare din R.S.A., expri- mîndw-și convingerea că nu este departe clipa cînd aspirațiile acesteia îsi vor găsi, in sfirșit, împlinirea firească.

Biroului Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai conducerii unor ministere și altor instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)
program de muncă și acțiune revo
luționară

20,25 Copiii cîntâ patria șl partidul 
(color). Program literar-muzical- 
coregrafic

20,45 învățămînt-cercetare-producție (co
lor) • A construi pentru țară. Re
portaj

21,05 Univers, materie, viață (color). 
Emisiune de educație materialist- 
științiflcă

21,35 Selecțiuni din concertul Orches
trei simfonice a Radioteleviziunii 
pe platforma industrială a orașului 
Medgidia (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

rile prin virament se efectuează de unitățile socialiste unde este încadrat titularul, la cererea scrisă a acestuia, prin care solicită să i se transfere parțial sau total retribuția lunară pe libretul său.Restituirile se pot efectua la aceleași categorii de unități ca depunerile.Cu prilejul depunerii inițiale sau ulterioare, titularii pot introduce clauză de împuternicire, valabilă pe timpul vieții titularului, in favoarea a cel mult două persoane majore, sau dispoziție testamentară. valabilă după decesul titularului, în fâvoarea unui număr nelimitat de persoane fizice sau juridice. Modificarea sau anularea clauzei de împuternicire ori a dispoziției testamentare se pot face numai de titular, cu prilejul unei operații de depunere ulterioară.Titularii acestui fel de libret beneficiază, pe lingă avantajele menționate, de toate drepturile de păstrare a banilor la Casa de Economii și Consemnațiuni.
Contul curent personalCetățenilor care doresc să economisească timp și bani, Casa de Economii și Consemnațiuni le recomandă contul curent personal. Contul curent personal, pus la dispoziția cetățenilor de către unitățile C.E.C., este un instrument de economisire și de efectuare a unor plăți periodice și ocazionale. Oricare persoană majoră poate solicita deschiderea unui cont curent personal, la oricare filială sau sucursală din țară, pe baza unei depuneri inițiale de cel puțin 100 de lei.Fiind un instrument de economisire și de plată. Casa de Economii și Consemnațiuni efectuează in mod gratuit pentru titularii de conturi, în limita soldului din cont, diferite plăți periodice și ocazionale, printre care a abonamentului de telefon, de radio și televizor, consumului de energie electrică și de gaze naturale, a chiriei, impozitelor și primelor de asigurare, ca și orice alte plăți care privesc pe titularii de conturi curente personale.De asemenea, titularii de conturi curente personale pot efectua, pe bază de cecuri din carnete cu sumă limitată, și achitarea costului unor mărfuri cumpărate din unele magazine comerciale autorizate.De reținut că titularii de conturi curente personale beneficiază de toate celelalte drepturi și avantaje generale pe care Casa de Economii și Consemnațiuni le acordă tuturor depunătorilor.

centrale și estice, unde Izolat cantită
țile de apă pot depăși 25 litri pe metrul 
pătrat in 24 de ore. In celelalte regiuni, 
ploile se vor semnala pe arii mal 
restrinse. Vlntul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări trecătoare in 
prima parte a intervalului In nord-estul 
țării și la munte, predominînd din sec
tor nord-vestic. Temperatura aerului va 
marca o creștere ușoară spre sfirșitul 
intervalului in regiunile sudice. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, in 
general, între 8 șl 16 grade, iar cele 
maxime între 17 și 27 de grade, pe 
alocuri mal ridicate in sud.



DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ 

A TUTUROR POPOARELOR
In favoarea începerii de negocieri pentru eliminarea 

armelor nucleare tacticeWASHINGTON 13 (Agerpreș). — înlocuirea rachetelor .„Lance" cu noi arme nucleare cu rază scurtă de acțiune, preconizată de S.U.A., ar face să crească de cel puțin zece ori pericolul unor contralovituri nucleare împotriva teritoriului R.F.G. — a declarat fostul director al Agenției pentru controlul armamentelor și dezarmare a S.U.A., Paul Warnke.
Fondurile folosite pentru înarmări — destinate rezolvării 

problemelor socialeVIENA 15 (Agerpreș). — Partidul Comunist din Austria se pronunță împotriva planurilor guvernului de achiziționare a unor rachete cu rază scurtă de acțiune destinate forțelor armate austriece și cheamă opinia publică să acționeze împotriva acestor proiecte, a declarat președintele P.C. din Austria, Franz Muhri. El a arătat că sporirea
NOUA ZEELANDA : Sprijin politicii antinucleare 

a guvernului laburistWELLINGTON 15 (Agerpreș). — Majoritatea neozeelandezilor sprijină politica antinucleară a guvernului laburist, relevă ultimele sondaje de opinie. Din acestea a reieșit că 84 la sută din cei chestionați aprobă interdicția ca navele avind la bord armament nuclear să acosteze in porturile țării.Rezultatul pune în evidență o sporită sensibilizare a opiniei publice neozeelandeze față de pericolele ce
Nu I — prezenței în Marea Nordului a navelor 

cu încărcătură nucleară la bordSTOCKHOLM 15 (Agerpreș). — Organizații și mișcări pentru pace, reprezentanți ai organelor locale, personalități și publiciști cunoscuți din țările din nordul Europei iși manifestă dezaprobarea față de manevrele navale anuale ale S.U.A. in Marea Nordului, care se vor desfășura Ia sfirșttul Junii iunie, și protestează împotriva vizitelor demonstrative in porturile acestor țâri ale unor nave care au la bord înNecesitatea unei noi abordări a problemelor dezvoltării
— evidențiată la sesiunea Consiliului de administrație al P.N.U.D.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpreș). — Participant^ la sesiunea anuală a Consiliului de administrație al Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.), reuniți la sediul din New York al O.N.U.. au trecut la examinarea rolului P.N.U.D. în anii ’90, acordind o atenție deosebită găsirii de căi și mijloace pentru perfecționarea și intensificarea activității acestui important organism al O.N.U. in procesul de dezvoltare economică și socială a „lumii a treia".

Reuniune ministerială a (arilor membre ale A.E.L.S. \STOCKHOLM 15 (Agerpreș). — In localitatea suedeză Kristiansand s-au încheiat lucrările unei reuniuni ministeriale de două zile a țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). Principala problemă înscrisă pe ordinea de zi a reuniunii a fost cooperarea cu C.E.E., in perspectiva creării 
N.A.T. O.

Lungul drum de la vorbe la lapte

Ia o conferință de presă la Washington. Potrivit agenției A.D.N., el a relevat in context că acest proiect de modernizare se bazează pe concepția revolută potrivit căreia un război nuclear limitat ar putea fi purtat de S.U.A. în Europa sau chiar numai pe teritoriul german. P. Warnke s-a pronunțat in favoarea începerii de negocieri cu privire la eliminarea armelor nucleare tactice.
cheltuielilor militare, inclusiv prin achiziționarea contra sumei de trei miliarde șilingi a acestor rachete, ar reduce și mai mult fondurile destinate soluționării problemelor sociale stringente, cum ar fi Îmbunătățirea asistentei sanitare, modernizarea sistemului școlar și crearea de locuri de muncă — relatează agenția T.A.S.S.
derivă din simpla existență a armelor nucleare, în comparație cu anul 1985. cind proporția celor ce susțineau această linie politică era de 75 la sută.Totodată, din sondajul amintit a rezultat că majoritatea neozeelandezilor preferă ruperea relațiilor militare cu S.U.A. de- cit să permită navelor _ de război americane cu încărcătură nucleară să viziteze porturile lor.
cărcătură nucleară. în numeroase articole publicate in presa din Suedia și Danemarca, în luări de poziții și scrisori de protest, s-a atras atenția asupra pericolului pe care il reprezintă prezența pe mare a unor nave care au la bord aproximativ 16 000 rachete nucleare, dintre care aproximativ 500 sînt amplasate pe crucișătoare ce vor staționa in apele Mării Nordului.

In intervențiile lor, vorbitorii au subliniat necesitatea unei noi abordări pe plan internațional _ a problemelor dezvoltării și utilizării eficiente in aceste scopuri a actualelor mecanisme ale colaborării economice și tehnice, in primul rind in cadrul sistemului Națiunilor Unite. Este necesar — s-a arătat in cadrul dezbaterilor — ca, in 1990, P.N.U.D. să-și elaboreze activitatea luind in considerare, in primul rind, interesele țărilor în curs de dezvoltare.
pieței unice vest-europene. în 1992. în luna noiembrie, la Strasbourg va avea loc o reuniune ministerială A.E.L.S. C.E.E. consacrată aceleiași probleme. S-a stabilit ca la viitoarele reuniuni A.E.L.S. să participe și miniștrii comunicațiilor, mediului Înconjurător, educației șt deținători ai altor portofolii ministeriale.

va putea realiza un pas înainte, „dar 
nu vor putea fi puse la punct toate 
detaliile". Cu alte cuvinte, pe masa conferinței nu se va afla un plan amănunțit pentru a putea fi luat in discuție, ceea ce. implicit, inseamnă îndepărtarea perspectivelor adoptării unor hotăriri efective „in decurs de 
6 pini la 12 luni", după cum s-a specificat în mod expres la reuniunea la nivel inalt a N.A.T.O., ridicind, ca atare, un serios semn de întrebare asupra realismului termenelor avansate.Oricum, despre reducerea într-un viitor apropiat a cheltuielilor militare. așa cum era de sperat, nici vorbă nu poate fi de vreme ce — în al doilea rînd — Comitetul ministerial pentru planurile de apărare ale N.A.T.O., întrunit la Bruxelles, in vederea dezbaterii aspectelor concrete ale propunerilor de dezarmare avansate, a hotărit (cu excepția Franței, care nu face parte din comitet) menținerea, pentru perioada următorilor ani, a sporului apual de 3 la sută în termeni reali (adică ținînd seama de inflație), a acestor cheltuieli, spor stabilit încă cu un deceniu în urmă. „Nu 
este momentul de a schimba orientă
rile bugetare ale N.A.T.O.", a declarat, fără echivoc. în acest sens, o înaltă oficialitate a Pentagonului, re- comandind o atitudine de „prudență", spre deosebire de poziția reprezentanților R.F.G., Belgiei și ai altor țări atlantice, care înclinau spre o mai mare flexibilitate in ce privește cheltuielile militare sau. pentru a cita cuvintele agenției France Presse, spre „o formulă mai în concordanță cu 
exigențele unei ambianțț de destin
dere". Pînă la urmă, punctul de vedere al Pentagonului a prevalat, ce-i drept, cu o concesie minoră, de natură... lingvistică, și anume, ca sporul preconizat să nu fie de 3 la sută, ci „de ordinul a 3 la sută". Ceea' ce, evident, nu schimbă, practic, cu nimic lucrurile.Pentru a se ajunge aici nu au lipsit nici amenințările voalate, de o parte, nici nemulțumirile și reproșurile. de alta, în legătură cu vechea chestiune a „repartizării poverii cheltuielilor militare" (intrată în ter

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL 
CENTENARULUI EMINESCU

MOSCOVA 15 (Agerpreș). — 
N. Chilie transmite : La Moscova 
a fost "organizată o seară cultural- 
literară dedicată centenarului Mi
hai Eminescu.

In alocuțiunile rostite au fost 
prezentate pe larg viața și activita
tea marelui clasic, relația organică 
a creației sale cu folclorul, carac
terul de excepție, definitoriu al 
gindirii și operei eminesciene pen
tru spiritualitatea românească. S-a 
evidențiat în mod deosebit că. Emi
nescu este considerat pe bună 
dreptate de criticii români și străini 
drept una din culmile cele mai 
înalte ale măiestriei poetice româ
nești și universale.

in cadrul programului au fost 
recitate in limbile română și rusă 
unele dintre cele mai reprezenta
tive versuri ale bardului de la 
Ipotești. Au fost prezentate o ex
poziție de fotografii și de carte 
dedicată marelui poet, precum și 
filmul documentar „Mihai Emi
nescu".

Au participat reprezentanți ai 
Secției Relații Externe a C.C. al 
P.C.U.S., ai conducerii Uniunii Aso
ciațiilor Sovietice de Prietenie și 
Relații Culturale cu Străinătatea, 
ai Conducerii Centrale a Asocia
ției de Prietenie Sovieto-Române, 
cadre de conducere din M.A.E. și 
din alte ministere și instituții cen
trale sovietice, de la Academia de 
Științe Social-Politice de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S., cadre didactice 
universitare și studenți. ziariști. A 
fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Moscova, Ion Bucur.

TIRANA 15 (Agerpreș). — Uniu
nea Scriitorilor și Artiștilor din 
Albania a organizat, la Tirana o 
manifestare culturală consacrată 
centenarului Eminescu.

Scriitorul Nasi Lara, secretar al 
uniunii, alți scriitori, poeți, cerce
tători și traducători din țara-gazdă 
au prezentat creația multilaterală a 
lui Eminescu, traducerile in limba 
albaneză din opera marelui poet, 
punind in lumină influența lui 
asupra unor poeți de seamă alba
nezi. A fost relevat faptul că. in 
acest an. întreaga lume literară il 
sărbătorește cu un respect deose
bit pe marele Eminescu. a cărui 
operă sintetizează spiritualitatea 
poporului român. Actori ai Teatru
lui de dramă au recitat poeme e- 
minesciene. iar artiști ai Teatrului 
de operă din Tirana au interpretat 
piese vocale pe versuri de Emines
cu. Au fost prezentate filmul do
cumentar „Eminescu", precum și o 
expoziție de fotografii.

Au luat parte prof. Alfred Uci, 
președintele Comitetului pentru 
Cultură și Artă, poetul și scriitorul 
Dritaro Agelli, președintele Uniu
nii Scriitorilor și Artiștilor din Al
bania. Ymer Minxhozi, vicepre

Consiliul de Securitate condamnă actele 
de terorism împotriva aviației civileNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpreș). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat în unanimitate o rezoluție in care condamnă toate acțiunile 'împotriva securității aviației civile. Documentul — relatează Departamentul pentru Informații Publice ale O.N.U. — cheamă toate statele să colaboreze la elaborarea și înfăptuirea de măsuri pentru prevenirea actelor de terorism, inclusiv a acțiunilor legate de utilizarea sub

Consultări în problema cipriotăANKARA 15 (Agerpreș). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. in Cipru, Oscar Camillon, a avut, la Ankara, consultări cu reprezentanți ai M.A.E. turc in probleme privind stadiul 
minologia N.A.T.O. sub denumirea de „burdensharing"), între membrii alianței. Ministrul apărării al S.U.A., Cheney, a făcut din nou aluzie la faptul că membrii Congresului american ar putea considera orice diminuare a bugetelor militare ca o dovadă în plus a refuzului aliaților europeni de a-și asuma „in mod, echi
tabil" răspunderile pe planul „apă
rării comune", cu toate consecințele ce ar putea decurge de aici. In replică directă, colegul său belgian, Coeme, a ținut să anunțe că țările așa-numitului Eurogrup (care reunește statele europene membre ale N.A.T.O., minus Franța) pregătește un raport menit să pună în evidență, „pentru prima oară", avantajele pe care unele țări le obțin de pe urma livrărilor de ordin militar, referire transparentă la S.U.A.. care sint principalul furnizor de arme al aliaților lor.De la distanță, în polemică a intervenit și ministrul apărării al Franței,
ARGENTINA

Transfer anticipat ai puterii 
pe fundalul crizei economiceO situație nouă s-a creat pe scena politică argentiniană in urma anunțării de către președintele țării. Raul Alfonsin, a deciziei de a renunța la funcție la 30 iunie a.c„ cu șase luni înainte de termenul constituțional, cind, potrivit rezultatelor scrutinului desfășurat nu de mult, era prevăzută instalarea președintelui ales, Carlos Menem. Anunțînd hotărârea într-un mesaj radiotelevizat adresat națiunii. Alfonsin a explicat că renunțarea sa precipitată are loc in fața unei „situații fără ieșire", care impiedică guvernul să administreze țara pînă la data transferului normal al funcției, că răminerea la putere in perioada următoare ar însemna „suferințe mai mari pentru toți".Cu toate că o anumită anticipare a transferului puterii era socotită probabilă — avuseseră loc contacte pe această temă — hotărîrea amintită a constituit totuși o surpriză. Doar cu trei săptămini în urmă. 

ședinte al Comitetului albanez pen
tru relații culturale și prietenești 
cu străinătatea, scriitori, poeți, tra
ducători, reprezentanți ai institu
țiilor culturale și artistice, ai editu
rilor, studenți.

PARIS 15 (Agerpreș). — In ca
drul unei manifestări desfășurate 
la Biblioteca Română din Paris a 
fost prezentată conferința „Testa
mentul lui Eminescu", evidențiin- 
clu-se bogăția de idei a operei emi
nesciene, patriotismul și locul ei in 
literatura română și cea universa
lă. in continuare au fost recitate 
versuri ale poetului nostru național 
și a fost proiectat filmul documen
tar „Eminescu". De asemenea, a 
fost vernisată o amplă expoziție de 
carte.

Manifestarea s-a bucurat de un 
deosebit succes in rindul partici- 
panților, între care s-au numărat 
poeți și artiști plastici francezi.

BONN 15 (Agerpreș). — La Diis- 
seldorf a fost organizată o mani
festare omagială. Au fost prezen
tate date despre viața și opera poe
tului și au fost, recitate versuri 
eminesciene traduse in limba ger
mană.

Ziarul „Rhein-N eckar-Zeitung", 
care apare la Heidelberg, a publi
cat o evocare sub titlul „Cu o sută 
de ani in urmă s-a stins din viață 
Mihai Eminescu, poetul național al 
românilor".

ALGER 15 (Agerpreș). — Cu pri
lejul centenarului, revista algeria
nă „Revolution Africaine" a publi
cat un articol omagial, intitulat 
„Eminescu — poetul Carpaților". 
Sint prezentate date privind viața 
și opera marelui poet, punîndu-se 
in lumină valențele multiple ale 
creației eminesciene, legătura or
ganică dintre aceasta și folclorul 
românesc.

BRASILIA 15 (Agerpreș). — La 
Universitatea federală din Rio de 
Janeiro — unde se află o placă co
memorativă ce redă portretul lui 
Mihai Eminescu — a avut loc o 
manifestare culturală omagială. 
Prof. univ. Aluizio Triata și prof, 
univ. Diofrildo Trotta au prezen
tat comunicări despre viața și ope-j 
ra marelui poet. Au fost recitate' 
fragmente, în română și portughe
ză. din „Luceafărul". Cu același 
prilej, bibliotecii universității i-au 
fost oferite cărți și publicații ilus- 
trind creația eminesciană, precum 
și volume ce reflectă momente 
fundamentale din istoria poporului 
român. Au participat cadre didac
tice. oameni de cultură și artă, 
precum și reprezentanți ai Socie
tății culturale româno-braziliene 
din Rio de Janeiro.

stanțelor explozive. Consiliul de Securitate a salutat activitatea Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (I.A.T.A.) în domeniul securității transporturilor aeriene.Consiliul de Securitate a adoptat acest document luînd in considerare consecințele actelor de terorism împotriva securității internaționale, fiind profund îngrijorat de toate actele împotriva aviației civile internaționale, se arată în rezoluție.
tratativelor în vederea reglementării problemei cipriote. A avut Joc un schimb de opinii în legătură cil viitoarele convorbiri intercipriote, ce se vor desfășura la sfirșitul lunii iunie, la New York.
Chevenement, care, vorbind la Paris, la sesiunea Adunării U.E.O. (Uniunea Europei Occidentale), desfășurată concomitent cu întrunirea de la Bruxelles a Comitetului pentru planurile de apărare ale N.A.T.O., a deplîns faptul |că, „deși venite intr-un moment oportun", propunerile S.U.A. asupra dezarmării convenționale au avut un caracter unilateral, neconsti- tuind rezultatul „unei concertări 
prealabile intre toți membrii alian
ței".Indiferent dacă aceste propuneri au fost concertate sau nu, rezultate palpabile încă nu par a se întrezări. „Mingea este in terenul 
advers", declarau triumfători autorii propunerilor imediat după prezentarea lor. Deocamdată însă, după cît se vede, „mingea" se află încă „in pro
priul teren". De la vorbe la fapte drumul continuă să fie încă lung.

R. CAPLESCU

titularul funcției supreme părea înclinat să ducă mandatul pină la capăt, anunțind intenția de a crea un „cabinet de criză", însărcinat să aplice „o economie de război".Observatorii apreciau încă de la început că eșecul încercării de coabitare la conducerea statului argentinian între președintele Râul Alfonsin, exponent al partidului Uniunea Radicală (al cărui mandat expiră), și președintele ales Carlos Menem. reprezentant al Partidului Jus- tițialist — sau peronist, cum i se mai spune — deschide, pînă la 10 decembrie, data normală a transferului puterii, o perioadă grea, de incertitudini economice, sociale si politice.Complexitatea situației a fost ilustrată, între altele, de recenta adoptare de către guvern a unui program economic de urgentă, pentru a face față gravei situații cu care se confruntă țara. Programul prevedea, in esență, normalizarea

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia ' AGENȚIILE DE PRESĂ I

Raportul prezentat de tovarășul Milos JakesPRAGA 15 (Agerpreș). — In raportul prezentat la plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care se desfășoară la Praga, Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C.C., a subliniat că majoritatea absolută a cetățenilor țării iși leagă speranțele de calea socialistă a dezvoltării. Raportorul a evidențiat că fiecare țară are dreptul să-și elaboreze politica sa, pornind de la condițiile proprii și ținind seama de faptul că partidul trebuie să se afle in fruntea tuturor proceselor de înnoire — relatează agenția C.T.K.Abordind o serie de probleme ale vieții internaționale, vorbitorul a relevat însemnătatea consolidării securității și cooperării in Europa, subliniind că numai pe calea des
BELGRAD

Ședința comună a celor două camere 
ale Adunării R.S.F.I.BELGRAD 15 (Agerpreș). — Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., Ante Markovici, a prezentat, în cadrul ședinței comune a celor două camere ale Adunării R.S.F.I., o expunere pe marginea programului de măsuri al guvernului privind politica economică in anul 1989, informează agenția

Încheierea convorbirilor la nivel inalt 
sovieto - vest-germaneBONN 15 (Agerpreș). — Joi s-a încheiat vizita oficială efectuată in R.F. Germania de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S.în cadrul vizitei, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S. și cancelarul federal al R.F.G.. Helmut

Contacte diplomatice în problema 
Orientului MijlociuCAIRO 15 (Agerpreș). — In orașul egiptean Alexandria s-au deschis joi seara lucrările intîlnirii la nivel inalt a Consiliului Arab de Cooperare, organizație regională care grupează Egiptul, Iordania, Irakul și R.A. Yemen. în atenția șefilor de stat ai celor patru țări — relatează agenția MENA — se află probleme referitoare la organizarea activității consiliului, precum și aspecte ale actualității pe plan arab și regional.CAIRO 15 (Agerpreș). — Președintele Statului Palestina. Y’asser Arafat. și-a încheiat vizita la Cairo, unde a avut convorbiri cu președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și alte oficialități egiptene.Au fost abordate probleme privind ultimele evoluții pe plan palesti

Pentru apârarea mediului înconjurător
se impune elaborarea unei strategii globaleBONN 15 (Agerpreș). — La Hano- vra s-au desfășurat lucrările sesiunii „Clubului de la Roma", organizație internațională care reunește activiști pe tărîm politic, oameni de știință, scriitori, lucrători in domeniul culturii și artei din 50 de țări. Au fost examinate problemele globale ale preintimpinării influenței negative a industrializării asupra biosferei Pămintului. în declarația adoptată de participanții la reuniune se relevă că periclitarea naturii ca rezultat al formării unor discontinuități în stratul de ozon, al ploilor acide și al altor factori are un caracter global. Dat fiind faptul că nici un stat nu este in situația de a lupta 

progresivă a activităților bancare și de schimb, reducerea drastică a cheltuielilor publice și curmarea speculei.Obiectivul prioritar al planurilor guvernamentale îl constituie combaterea inflației, a cărei rată a fost în luna mai de aproximativ 60 la sută, cu perspectiva ca pe întregul an să se apropie de nivelurile record înregistrate pină în prezent pe continent.O serie de ziare argentiniene subliniau în comentariile lor că „guvernul nu dispune nici de forță, nici de credibilitate pentru a aplica noi planuri economice" (publicația „Ambito Financiero"). Ziarele „Cla- rin" și „La Razon" din Buenos Aires constatau cu nemulțumire, iar altele cu resemnare, că cele două mari forțe politice, care reprezintă peste 85 la sută din electoratul național, nu reușesc să se înțeleagă asupra unei conlucrări pentru ieșirea din impas.Pornind de la hiperinflația existentă, de la piața financiară și bancară aflată „în totală anarhie", de la șomajul în continuă creștere și de la puterea de cumpărare a sala- riaților redusă cu aproape 30 la sută de la începutul anului, comentatorii prevedeau de citva timp o agravare a situației, lucru de altfel confirmat inclusiv de izbucnirea unor tulburări sociale la Rosario și in alte orașe. In asemenea împrejurări. au revenit in prim plan eternele versiuni privind posibilitatea unei intervenții militare, luate mult mai in serios astăzi, după cele trei tentative eșuate în timpul mandatului actualului președinte.In asemenea condiții complexe, peroniștii nu și-au ascuns inițial satisfacția că șeful statului le a- cordă un răgaz de șase luni, căci, in timp ce adversarii se expuneau la un nou eșec, ei sperau să-și pună Ia punct „planul" economic, elaborat de un grup de mari oameni de afaceri și de reputatul economist american Lawrence Klein, laureat al Premiului Nobel pentru economie. Din cite s-a aflat, planul respectiv ar avea ca obiectiv frînarea procesului inflaționist cu prețul unei reduceri drastice a cheltuielilor publice, paralel cu crearea în timp a bazelor pentru o relansare economică moderată. De altfel, după unele surse oficiale, difuzarea unor amănunte ale planului economic pe care urmează să-l aplice viitorul guvern peronist ar fi con

tinderii politice și dezangajării militare pot fi intărite pacea și colaborarea reciproc avantajoasă, pot fi soluționate problemele globale.
★La încheierea lucrărilor, plenara a aprobat raportul prezentat de Milos Jakes. Au fost discutate, de asemenea. probleme ale dezvoltării unor sectoare industriale.Plenara l-a ales pe Ivan Knotek, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C.. in funcțiile de membru al Secretariatului și secretar al C.C. al P.C.C., Pavel Hrivnak a fost ales membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.C., iar Miroslav Zaic — membru al Secretariatului și secretar al C.C. al P.C.C.

Taniug. Intre obiectivele propuse de guvern — a relevat vorbitorul — accentul este pus pe relansarea producției și combaterea inflației.Referindu-se la problema datoriei externe. Ante Markovici a precizat că în ultimii trei ani Iugoslavia a alocat 8,3 miliarde de dolari pentru plata dobînzilor.

Kohl, au semnat, după cum s-a a- nunțat, o Declarație comună.De asemenea, transmite agenția T.A.S.S.. miniștrii de externe ai celor două țări au convenit textul unei Declarații sovieto—vest-germane privind necesitatea interzicerii complete. globale și controlabile a armelor chimice.

nian, situația din teritoriile arabe ocupate și planul primului-ministru israelian, Yitzhak Shamir, cu privire la propusele alegeri din Cisiordania și Gaza, au anunțat surse oficiale egiptene, citate de agenția FANA.WASHINGTON 15 (Agerpreș). — La Casa Albă au avut loc convorbiri intre președintele S.U.A., George Bush, și ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Saud All's isal. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a informat că au fost evocate demersurile. Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru Liban — organism din care tace parte și ministrul saudit — vizind sprijinirea înfăptuirii unor procese politice care să ducă la reglementarea crizei libaneze.
singur împotriva acestor fenomene, se impune elaborarea unei strategii globale. Participanții au propus formarea pe lingă O.N.U. a unui organism nou — „Consiliul de Securitate in Problemele Mediului înconjurător".KAMPALA 15 (Agerpreș). — La Kampala s-au deschis lucrările unei reuniuni asupra mediului înconjurător. Organizată din inițiativa Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa (C.E.A.) și Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător (UNEP), reuniunea grupează ex- perți din 33 de țări africane și de pe alte continente.
stituit „cauza principală" ce a accelerat demisia lui Alfonsin, intrucit, afirmă sursele, „nu mai rămînea nici un spațiu pentru a guverna țara in astfel de împrejurări".Deși actuala situație a Argentinei este rezultatul acțiunii unor factori care țin de opțiunile de politică economică ale guvernului, nu se poate face abstracție de puternica influență a unor factori externi, deosebit de destabilizatori, cum sînt: datoria externă de aproape 60 miliarde de dolari (a treia țară debitoare din America Latină, după Brazilia și Mexic), scăderea prețurilor la produsele agricole — principalele articole de export ale țării —. înăsprirea măsuriîor comerciale protec- ționiste aplicate de țările industrializate față de exporturile argentiniene, alături de dezordinea de pe piețele monetare. Toate acestea aduc imense pierderi economiei naționale. care se răsfring negativ asupra climatului social și politic intern.După momente de ezitare, președintele ales, aflat deocamdată in provincia La Rioja, unde a îndeplinit funcția de guvernator, și-a anunțat acordul cu anticiparea transferului puterii, nu fără a arăta că precipitarea afectează planurile pe- roniste. între altele, el a declarat că peronismul „este conștient că își va asuma puterea in condițiile celei mai grave crize din istoria Argentinei", adăugind că, de fapt, în țară „domnește o situație de haos". Menem a condiționat concretizarea transferului puterii de un angajament public din partea actualelor autorități că acestea vor respecta și aproba proiectele de legi, cu caracter esen- țialmente economic, pe care le propune noul guvern argentinian.Devenit acum inevitabil, transferul anticipat al puterii către peroniști ar include convocarea peste cîteva zile a parlamentului pentru a fi desemnat un președinte provizoriu, urmînd ca. din motive de conveniență, instalarea oficială a liderului peronist Carlos Menem în funcția supremă să aibă loc ceva mai tirziu.Unii observatori sint de părere că împrejurările excepționale în care este pusă să înceapă guvernarea peronistă nu ar fi decît un preludiu Ia evoluții cel puțin la fel de imprevizibile pe care le poate genera o stare de criză de anvergura celei argentiniene.

V. OROS

TRANSMIT:MISIUNEA Organizației Statelor
I Americane (O.S.A.) privind criza < din Republica Panama și-a inche- I iat cea de-a doua rundă de con- ’
Isultări în această țară. Misiunea, din care fac parte miniștrii de ex- I terne din Ecuador. Guatemala și | ITrinidad-Tobago, a fost însărcinată de O.S.A. să se deplaseze in Pa- i nama pentru a găsi „formule de I înțelegere" în vederea depășirii 1
I crizei interne pe care o traversează . această țară.. ULTIMELE EVOLUȚII ale si- I tuației din Namibia și posibilită- I I țile de sprijinire a poporului na- j mibian in obținerea independenței Iau fost evocate in cursul convor- i birilor de la Yaounde, dintre pre- I ședințele Camerunului, Paul Biya, 1 Iși președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest I (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. Cu acest | 1 prilej. Sam Nujoma a declarat căeste gata să revină în Namibia, a- | tunci cind condițiile vor permite a- I cest lucru și conducerea S.W.A.P.O.I va considera necesar.1 ÎNTREVEDERE. La Washington I . au avut loc convorbiri între pre- I ședințele George Bush și pre- I I ședințele Comisiei Executive a Pie- | ței Comune, Jacques Delors, în cen- Itrul cărora s-au situat relațiile din- i tre Statele Unite și Comunitatea I Economică (vest-) Europeană, în ' . special în perspectiva creării așa- I numitei piețe unice a C.E.E., in I I 1992.1 SESIUNE. La Katmandu au i | început joi lucrările celei de-a I 40-a sesiuni a Panchayatului Na- 1 Ițional (parlamentul) al Nepalului.Deputății vor dezbate și aproba I liniile directoare ale politicii inter- I ( ne și externe a țării, proiectul bu- I getului de stat pe anul financiar I I viitor, o serie de alte proiecte de I lege.REUNIUNE. La Arusha s-au I deschis lucrările celei de-a 14-a I I reuniuni a Consiliului ministerialal Zonei comerciale preferențiale I pentru Africa de est si australă | (P.T.A.) consacrată analizării sta- Idiului actual al aplicării programe- i lor consiliului. Deschizind lucrările, I președintele Tanzaniei, Aii Hassan ' Mwinyi, președinte in exercițiu al I P.T.A., a chemat statele membre I I la intensificarea cooperării re- | ciproce, în special în domeniul co- | merțului, industriei, agriculturii, < I transporturilor și comunicațiilor. I. COLOCVIU INTERNAȚIONAL.La Kinshasa s-au deschis lucrări- I • ie unui colocviu internațional asu- | pra producției și comerțului pe I continentul african, la care parti- i | cipă oameni de afaceri de pe continent și reprezentanți ai organi- I zațiilor africane de resort. Deschizind lucrările. Kengo Wa Dondo, I 1 prim-comisar de stat al Republicii I IZair, s-a pronunțat pentru dezvoltarea pieței interne africane și ex- I tinderea cooperării dintre statele | continentului.ALEGERE. Richard Gephardt. I • membru al Congresului din partea ' statului Missouri, a fost ales lider I al majorității democrate in Ca- I I mera Reprezentanților a S.U.A. [ | DECLARAȚIE. în opinia prirriu- i I lui-ministru nipon, Sousuke Uno, in condițiile unor fluctuații anor- ' Imale ale cursului de schimb dolar—yen. sint necesare măsuri I ferme de stabilizare a acestuia. Se | I preconizează. în primul rind, intervenția Băncii centrale nipone în i transferurile valutare și, ulterior, controlul tranzacțiilor monetare 1 [ efectuate de instituții, inclusiv de { companiile de asigurări, pentru a ' preveni vinzările speculative. ICOMPLEXUL ȘTIINȚIFIC OR- ! I BITAL sovietic „Mir" își continuă | zborul circumterestru în regim I automat. In conformitate cu pro- i gramul stabilit, relatează agenția I T.A.S.S., in mod regulat au loc I I experimente geofizice in vedereastudierii ionosferei și magnitosfe- I rei terestre, de măsurare a | fluxurilor de meteoriți în spațiul| cosmic circumterestru.UN NOU GRUP, format din 1 200 Ide militari cubanezi, a părăsit .Luanda, conform prevederilor a- I cordului dintre Angola și Cuba I I semnat la New York la 22 decembrie anul trecut. Documentul pre- I vede retragerea treptată, pînă la | 1 iulie 1991, a tuturor celor 50 000
I soldați cubanezi staționați în a- ■ ceastă țară — menționează agen- I ția T.A.S.S. Potrivit agenției • IAngop, au părăsit deja Angola a- proape 10 000 militari cubanezi.UN DECRET OFICIAL al guver- I nului ghanez dat publicității la I | Accra interzice activitatea in a- | ceastă țară a două secte religioa- Ise acuzate de subminarea suvera- . nității țării și incitarea la tulburări sociale. Decretul arată că I I „mentorii" acestor secte sint cetățeni străini, iar racolarea de a- I depți a luat în ultimul timp pro- | porții îngrijorătoare. Nii Okaidja,
I secretar pentru probleme interne al i guvernului ghanez, a declarat că în ultimul timp in Ghana au pro- ' Iliferat sectele ale căror doctrină și activitate „subminează principiile I de bază ale moralei",LANSARE. De la Cape Canaveral I I (statul Florida) a fost lansată ra- | cheta „Titan-4“, concepută pentru Ia plasa în Coșmos diferite încărcă- i turi militare — relatează agenția I T.A.S.S. Lansarea lui „Titan-4“, ' I prevăzută pentru luna octombrieanul trecut, a fost amînată pină I acum datorită unor defecțiuni teh- I nice. Statele Unite intenționează săI construiască și să lanseze in Cos- | I mos cel puțin 25 asemenea rachete. IURAGANUL care s-a abătut, ■ | miercuri seară, asupra capitalei a- I mericane și a împrejurimilor a- Icesteia a lăsat fără curent electric > peste 300 000 de persoane. Vintul, I care a atins viteza de peste 70 1 Imile pe oră, a avariat linii elec- i trice de înaltă tensiune și a smuls I copaci din rădăcini. La Washing-I ton, uraganul a fost însoțit de grin- i dină, care in regiunea de nord-vest | . a orașului a atins mărimea unei I mingi de golf. I

zz-z:—.-'
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ■: Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10,*17  60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA” — 

. Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grlviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360

Cînd și-au luat rămas bun la încheierea reuniunii jubiliare la nivel înalt a N.A.T.O., participanta s-au felicitat reciproc pentru propunerile de reducere asimetrică a efectivelor și armamentelor convenționale ale celor două alianțe politico-militare din Europa, propuneri pe care, la sugestia, ce-i drept, destul de tardivă. a S.U.A., le-au adoptat in bună parte din dorința de a risipi impresia de imobilism și inerție a pactului atlantic. Impresie cu atit mai puternică cu cit ea se suprapunea unui moment internațional cind, la ordir nea zilei, se află, mai mult ca ori- cînd, necesitatea manifestării spiritului de inițiativă, a disponibilității spre dialog constructiv, care, lărgind rezultatele modeste de pînă acum, să ducă la pași cu adevărat substanțiali spre diminuarea cursei înarmărilor, a riscurilor de conflict. Or, era de așteptat ca aceste propuneri să fie urmate din partea celor ce le-au făcut de gesturi concrete, care să le dovedească temeinicia. S-au și făcut diverse estimări și calcule, de pildă, asupra sumelor care vor fi economisite prin trecerea la aplicarea lor. Se considera, astfel, că, prin reducerile preconizate. S.U.A. vor economisi anual 2 miliarde dolari, la care se vor adăuga alte 6 miliarde, ca urmare a faptului că nu va mai fi nevoie de achiziționarea de noi arme convenționale — sume urmind să ia calea acoperirii unor nevoi civile, pentru a nu mai vorbi de efectul lor politic.Iată. însă, că abia au trecut cîteva zile de la prezentarea propunerilor amintite și atmosfera euforică de la început tinde a se răci apreciabil, în lumina unor precizări și decizii ale experților militari ai N.A.T.O. In primul rînd, președintele Comitetului șefilor de stat major ai țărilor atlantice. generalul Wolfgang Altenburg, a insistat asupra „marilor dificultăți 
tehnice" legate de repartizarea între țările membre ale alianței și pe categorii de arme a propuselor reduceri, apreciind că, pînă in septembrie, cind propunerile respective urmează a fi înaintate Conferinței de la Viena asupra dezarmării convenționale, se
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