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Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii Socialiste România, cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii 
din cooperativele agricole de producție Furculești și Măldăeni, din județul Teleorman, și Greaca, din 
județul Giurgiu, au raportat că în ziua de 16 iunie au încheiat recoltatul orzului și 
medii de orz la hectar de 8 510 kg, 8 220 kg și, respectiv, 7 200 kg.

au obținut recolte

dinProblema economisirii stricte a energiei electrice și combustibilului se pune cu deosebită acuitate, in această perioadă de dezvoltare intensivă, calitativ superioară a economiei naționale. în această privință, în cuvîntarea rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al iunie a.c., tovarășul faptul activitate se mari consu- principală a fiind persis-
P.C.R. din 2 iunie a.c., Nicolae Ceaușescu sublinia că în unele sectoare de mai înregistrează încă muri energetice, cauza acestei stări de lucruri tenta unor tehnologii învechite, neeconomice.Prin urmare, perfecționarea tehnologiilor deține un rol esențial în creșterea eficienței economice. întrucit condiționează efectiv gradul in care materiile prime și energia sînt valorificate în procesul de producție. Iar în această privință trebuie subliniată contribuția hotărîtoare pe care trebuie s-o aibă cercetarea științifică și tehnologică. Totodată, răspunderi deosebite revin și unităților industriale, care trebuie să acționeze ferm, cu răspundere pentru accelerarea procesului de promovare a progresului tehnic, asimilarea și generalizarea celor mai e- ficiente soluții și tehnologii. în acest sens, cadrul cel mai propice de adoptare cu operativitate a experienței tehnice și organizatorice înaintate, a soluțiilor valoroase a- firmate într-un domeniu sau altul de activitate îl constituie tocmai larga și cuprinzătoarea acțiune de modernizare a economiei ce se desfășoară în prezent în întreaga țară. Iată de ce. această preocupare trebuie să se situeze în centrul preocupărilor tuturor unităților, a- vîndu-se în vedere atît eficienta economică deosebită ce poate fi obținută pe această cale, cît și faptul că. practic, în țară există asemenea tehnologii, precum și o bogată experiență în aplicarea lor.O asemenea soluție de mare eficiență, ce poate determina diminuarea considerabilă a consumului de energie electrică, propusă de cercetarea științifică, constă în introducerea variabilă, convertizoare la un mare număr de pompe, ventilatoare și compresoare existente în economia națională. Această problemă a făcut obiectul unor largi discuții cu specialiști din cercetare, proiectare și producție, prezentate în ziarul „Scînteia", din care a rezultat că procedeul poate și trebuie să fie preluat și generalizat grabnic

acționărilor cu turație prin intermediul unor statice de frecvență,

în economie, tocmai datorită marilor avantaje pe care le oferă.Pentru a vedea ce măsuri se au în vedere pentru impulsionarea aplicării în toate ramurile industriei a procedeului amintit, ne-am adresat unor specialiști din cadrul Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale, care coordonează în mod direct această problemă.De la bun început se cuvine să precizăm că acționările cu turație variabilă. prin intermediul unor convertizoare statice de frecventă, a turboagregatelor ce vehiculează fluide tehnologice — apă, aer, substanțe chimice diverse etc. — constituie la ora actuală soluția, s-ar putea spune, ideală pentru economisirea energiei. Prin variația turației e- lectromotoarelor pompelor, ventilatoarelor, compresoarelor ce vehiculează fluide tehnologice se poate realiza modificarea de debit sau de presiune cerută de prescripțiile tehnologice într-un mod cît se poate de simplu, exact și, mai ficient din punct de getic.O serioasă analizăC.N.Ș.T., cu sprijinul unor specialiști din ministerele economice, institute de cercetare și din producție, privind potențialul tehnic, tehnologic și de producție existent în țara noastră, cît și a experienței bune acumulate pînă în prezent în domeniul acționărilor motoarelor electrice. a condus la concluzia că generalizarea în economie a acestui procedeu este absolut posibilă. Mai mult, ni se spune, în momentul de față. în domeniul vehiculării fluidelor tehnologice — sector în care se înregistrează în medie, conform estimărilor. circa 40 la sută din ener- ' gia electrică consumată în țară (sînt unele domenii, cum ar fi chimia și petrochimia, metalurgia, mineritul, producția de energie electrică etc.. în care ponderea ajunge să depășească 50 la sută) — acest procedeu reprezintă soluția cea mai eficientă și, totodată, cea mai la înde- mînă de a reduce consumul cu a- proape o treime. Și, fapt demn de reținut. economia națională este aptă să preia pc scară largă acest procedeu tehnologic, fiind îndeplinite practic toate condițiile tehnice, tehnologice și de producție. Există unități de cercetare și proiectare care au deja o bogată experiență în conceperea și proiectarea acestui gen de acționări, iar întreprinderea „Electrotehnica" din București produce de aproape două decenii con-

co- cu- cen- cer-cu seamă, e- vedere ener-efectuată de

vertizoare statice de frecvență. Ceea ce lipseau era, intr-adevăr, cadrul organizatoric, impulsul necesar trecerii la acțiune concretă. Sîntem însă informați că, recent, a fost instituit și acest cadru, el fiind concretizat în elaborarea unui program special. la realizarea lui fiind antrenate un mare număr de unități de cercetare, proiectare și de producție.Am solicitat, firește, unele amănunte privind măsurile tehnice și organizatorice avute în vedere în acest program si prioritățile de moment. Pentru ca acțiunea să se desfășoare în cele mai bune condiții în toate sectoarele, ni se precizează. s-a cerut tuturor ministerelor economice și Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare să organizeze colective speciale care să răspundă de toate problemele legate de aplicarea procedeului în domeniul respectiv. Asemenea lective au și fost create, ele prinzînd cadre din ministere, trale industriale și institute decetare și proiectare de profil. O altă prioritate are în vedere efectuarea unei inventarieri exacte a tuturor instalațiilor tehnologice de pompare și comprimare a fluidelor cu puteri unitare de cel puțin 10 kW. Este elementul informațional cel mai important, pentru că de el va depinde, ni se spune, evaluarea corectă a potențialului tehnic, economic și uman necesar în continuare pentru generalizarea acționărilor cu turație variabilă.Care sînt, pînă la ora actuală, rezultatele inventarierii? Din cele relatate, reținem că aceasta este o acțiune extrem de complexă și laborioasă. Totuși, aceasta nu explică faptul că unele ministere nu au reușit să se încadreze în termenul fixat pentru această operație. După inventariere, toate fișele vor fi a- nalizate de un colectiv format din specialiști al institutelor de cerce- tare-proiectare și tehnologi din domeniul respectiv, cu asistentă tehnică din partea Institutului de Cercetare Științifică Tehnologică pentru sau a celor două cercetare și Inginerie că pentru electrotehnică București (I.C.P.E.) și (I.C.S.I.T.M.T.A.E.). Pe această bază se va stabili — conform unei metodologii de calcul recent elaborata de către Ministerul Energiei Electrice — turboagregatele la care vor fi introduse acționări cu turație variabilă.Următorul pas, ni se spune, depinde în mod hotăritor de conclu-

ziile ce se vor desprinde din analizele efectuate la nivelul ministerelor și unităților economice. De aceea, este de dorit ca atit inventarierea, cît și analiza fișelor rezultate să se facă minuțios și exact, întrucit acestea vor constitui elementele principale care vor sta la baza întocmirii graficelor de introducere eșalonată a acționărilor cu turație variabilă intr-un domeniu sau altul al economiei. Aceste grafice vor fi stabilite de ministerele economice, cu sprijinul I.P.A. și al unităților de cercetare pentru pompe, ventilatoare și compresoare. Cît privește noile investiții, se prevede ca proiectanții să revadă, să reanali- zeze și să modifice în mod corespunzător proiectele, introducind, peste tot unde se justifică economic, acționări cu turație variabilă.în fine, ar mai fi de menționat că, încă din acest an, fiecare minister economic trebuie să prevadă cel puțin trei obiective concrete în care vor fi introduse experimental acționări cu turație variabilă. în momentul de fată, obiectivele respective au și fost nominalizate în planurile departamentale.Aceasta ar fi partea organizatorică a problemei. Ce prevede însă programul pentru asigurarea bazei tehnice și materiale a acțiunii ? Referitor la această problemă ni se precizează că sarcini importante revin în acest sens unităților de producere a echipamentelor de acționare cu turație variabilă a motoarelor — „Electrotehnica" București și „E- lectroputere" Craiova — care trebuie să-și dezvolte baza materială pentru fabricarea convertizoarelor de frecvență. în același timp, în colaborare cu institutele de cercetare și proiectare de profil, cele două unități au sarcina să dezvolte noi generații de convertizoare cu puteri mai mări, să asimileze pe cele de medie tensiune, să crească fiabilitatea echipamentelor și să reducă cheltuielile de producție,

în telegrama cooperatorilor FURCULEȘTICooperatorii, specialiștii din Cooperativa Agricolă de Producție Furculești, județul Teleorman, vă adresează vii mulțumiri pentru prețioasele indicații și îndemnuri adresate cu prilejul recentei vizite pe care ați efectuat-o în unitatea noastră.Puternic însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și activitate revoluționară, dedicate înfloririi multilaterale a patriei, vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că, așa cum ne-am angajat, AM ÎNCHEIAT RECOLTATUL ORZULUI PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA CULTIVATA, OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8 510 KG/HECTAR, DEPĂȘIND CU PESTE 1 800 KG PRODUCȚIA MEDIE PLANIFICATA.Printr-o organizare exemplară — se arată în telegramă — acționăm la eliberatul terenurilor, executarea arăturilor, pregătirea patului germinativ și insămînțarea culturilor duble și succesive, gospodărind astfel cu randament maxim fiecare palmă de pămînt.Concomitent cu aceste lucrări au fost luate toate măsurile pentru declanșarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei de recoltare a griului, la care estimăm niveluri tot atît de bune ca și la orz.Atenția noastră este îndreptată, de asemenea, spre întreținerea culturilor de porumb, floarea-soa- relui și sfeclă de zahăr, a căror stare de vegetație, așa cum ați apreciat șl dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, este deosebit de bună, anunțînd producții care să ne dea dreptul, atit nouă, cît și celorlalte unități din Consiliul Unic Agroindustrial Furculești, să aspirăm la obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Sîntem conștienți că de răspunderea, pasiunea și abnegația cu care muncim depinde bunăstarea noastră, veniturile oamenilor

se spune : mecanizatorii Și

muncii sînt strins legate de recoltele pe mobilizați majorarea retribuției în natură a membrilor cooperatori, vă răm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa fără preget, cu responsabilitate comunistă și spirit revoluționar, cu întreaga noastră forță creatoare pentru a obține producții-record.Cooperatorii din MALDAENI scriu în telegrama trimisă tovarășului Nicolae Ceaușescu :Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că AM ÎNCHEIAT RECOLTATUL ORZULUI DE PE CELE 300 HECTARE CULTIVATE, OBȚINÎND 8 220 KG LA HECTAR. REALIZING ASTFEL O DEPĂȘIRE A PRODUCȚIEI MEDII PLANIFICATE CU 1835 KG. Această recoltă bună, realizată pe teren neirigat, ne va permite să acordăm retribuții sporite membrilor cooperatori, potrivit măsurilor pe care, la inițiativa dumneavoastră, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. le-a aprobat în scopul ridicării nivelului de trai al populației din mediul rural, pentru înflorirea satului contemporan.In continuare, în telegramă se arată : Puternic mobilizați de sfaturile și indicațiile pe care le-am primit și cu prilejul recentei vizite, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne organizăm și să muncim cu inaltă competență și spirit revoluționar, pentru a efectua la timp și de calitate superioară toate lucrările agricole. Sîntem convinși că numai în felul acesta rezultatele vor fi pe măsura potențialului productiv al pămîntului, a condițiilor de care dispunem și a obiectivelor noii revoluții agrare.Sîntem ferm hotărîți să răspundem grijii permanente, îndrumării și sprijinului material pe care partidul și statul nostru, personal dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, le acordați

care le obțin, de măsurile Puternic privindasigu-
realizări demne de trăim, în condițiileagriculturii, cu epoca în care . __________de viață și de muncă pe care le avem.Adresîndu-vă, încă o dată, sincere și respectuoase mulțumiri pentru vizita efectuată In unitatea noastră, pentru bogăția de idei și învățăminte desprinse din discuțiile purtate la locul nostru de muncă, vă dorim, mult stimate si iubite tovarășe secretar general, multă sănătate și putere de muncă în fruntea partidului și statului, ’ pentru a ne conduce, cu recunoscuta dumneavoastră clarviziune șl cutezanță, spre noi culmi de civilizație și bunăstare.în telegrama cooperatorilor din GREACA se arată :Cooperatorii, mecanizatorii șl specialiștii din Cooperativa Agricolă de Producție Greaca, județul Giurgiu, vă raportează, cu profundă satisfacție, că ÎN ZIUA DE 16 IUNIE 1989 AU REUȘIT SA ÎNCHEIE RECOLTATUL ORZULUI PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA. OB- TINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 200 KG/HA.Vă exprimăm și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, sentimentele noastre de stimă și respect pentru munca neobosită ce o desfășurați în vederea dezvoltării economico- sociale a țării, a tuturor localităților patriei, profunda recunoștință a tuturor locuitorilor din comuna Greaca pentru aprecierile făcute cu prilejul vizitei efectuate în unitatea noastră și ne angajăm să acționăm cu un înalt spirit de răspundere. cu responsabilitate comunistă pentru a încheia — așa cum ne-ați cerut dumneavoastră — în 6—7 zile recoltatul griului, fără risipă și pierderi, să realizăm planul la culturile duble și să mobilizăm în continuare toate forțele de care dispunem pentru a obține producții cît mai mari, care să ne situeze în rîndul unităților ce vor candida pentru înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

(Continuare în pag. a II-a)
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LEGUMELE TIMPURII
Sugestii pentru o analiză care să pună în evidență cauzele unor rămîneri in urmă în acest sector

între cerințe, posibilități și rezultate

și Inginerie Automatizări institute de tehnologi- de la Craiova

Principialitate și creativitate în procesul
dezvoltării societății noastre socialisteConcepția materialist-dialectică a partidului nostru despre societate este o concepție unitară și închegată, care analizează legătura strîn- să, indisolubilă dintre determinismul social și activitatea conștientă a oamenilor, dintre condițiile obiective și factorii subiectivi în dezvoltarea vieții sociale. îmbogățind în mod creator teoria și practica revoluționară cu privire la dialectica celor două laturi ale vieții sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Se impune să avem permanent în vedere că modul de gin- dire, conștiința socială, gradul de dezvoltare a științei, invățămintului și culturii sînt determinate de baza materială a societății, de modul de producție și de repartiție a bunurilor materiale. în același timp, conștiința socială, invățămintul și cultura, activitatea ideologică și poli- tico-educativă au un rol important in dezvoltarea forțelor de producție. Ambele laturi de activitate condi- ționindu-setate dialectică asigură continuu bunăstării pendenteiVasta șistruire a noii noastră, dezvoltarea impetuoasă, a- deseori contradictorie, a lumii da azi, furtunoasele procese care au loc în toate compartimentele activității

reciproc și intr-o uni- progresui al societății, ridicarea poporului, întărirea inde- și suveranității patriei", complexa operă de con- orînduiri în patria

umane relevă și subliniază cu putere necesitatea abordării teoretice a problemelor contemporaneității. Fără lumina vie a teoriei, fără instrumentele de mare pătrundere și, în același timp, de nespusă finețe ale analizei de pe pozițiile socialismului științific, însuși demersul practic devine tot mai greu descifrabil, este sărăcit de valori și sensuri.Este dincolo de orice îndoială că abordarea teoretică se cuvine a fi întreprinsă de pe pozițiile combative proprii învățăturii clasei muncitoare, in spirit revoluționar, avind mereu în vedere unitatea dialectică dintre trecut, prezent și viitor, orizonturile luminoase ale dezvoltării societății socialiste,în acest spirit abordează partidul nostru comunist, secretarul său general problemele prezentului și viitorului țării. Hotărîrile Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1986—1990 șl de perspectivă, pînă în dau expresie cerințelor ale dezvoltării societății în etapa actuală. Orientările stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie 1989, în vederea pregătirii Congresului al XIV-lea, vizează continuarea dezvoltării puternice și armonioase a forțelor de producție, a tuturor ramurilor de activitate. în centrul obiectivelor ce-

orientările anul 2000, prioritare românești

BUCUREȘTI: Produse peste plan la exportRealizarea ritmică, Ia un înalt nivel calitativ și la termenele contractate a producției destinate exportului constituie, pentru toate colectivele de oameni ai muncii din Capitală, prioritatea numărul unu. Acor- dind o atentie deosebită organizării producției, aprovizionării cu materii prime și materiale, Întăririi a- sistentei tehnice pe toate schimburile, un număr de peste 110 colective de oameni al

muncii din Capitală și-au îndeplinit sarcinile de plan ia export pe perioada care a trecut din acest an. Ca urmare a preocupărilor consecvente ale consiliilor oamenilor muncii, coordonate îndeaproape de comisia municipală de export, a fost expediată partenerilor străini o gamă largă de produse competitive pe plan mondial, printre care : pompe, utilaj energetic, motoare, armături sanitare, utilaje chimice și tehnologice, mo

bilă etc. Printre colectivele care au obtinut rezultate remarcabile la export se numără întreprinderile de pompe „Aversa", de utilaj chimic „Grivița Roșie", de radiatoare, echipamente metalice, obiecte și armături sanitare, „Vulcan", „E- lectroaparataj", de mașini grele. Combinatul de Industrializare a Lemnului Pipera și altele, care au livrat peste plan la export produse în valoare de peste 300 milioane lei. 
(Gheorghe loniță).

lui de-al 9-lea cincinal va sta continuarea dezvoltării intensive a industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare de activitate, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Se vor pune în centrul activității dezvoltarea și perfecționarea proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție. Factorul hotăritor, determinant al reușitei In înfăptuirea unor asemenea mărețe obiective îl constituie realizarea unei calități superioare, obținerea unei înalte eficiența în toate domeniile.în organizarea și desfășurarea activității de înfăptuire a acestor obiective, partidul ține permanent seama de complexitatea și interdependența diferitelor sectoare și domenii ale vieții economico-sociale — de la cele privind dezvoltarea economiei, științei, culturii pînă la cele ce privesc activitatea ideologică, viața spirituală, normele de conviețuire socială, deoarece toate influențează progresul general al societății noastre. Este promovată cunoașterea profundă a proceselor e- conomice și social^, a realităților în care trăim, realizarea pe această bază a unei previziuni clare a dezvoltării în perspectivă a societății. Aceasta implică, așa cum subliniază secretarul general al partidului, organizarea corespunzătoare șl asigurarea funcționării ireproșabile a tuturor sectoarelor de activitate, asigurarea unui raport optim Intre industrie și agricultură, dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor ramurilor economiei naționale, realizarea unei bune cunoașteri și repartizări a forțelor materiale și umane in toate sectoarele, asigurarea unui raport adecvat In repartizarea forțelor de muncă intre diferitele sectoare activitate economico-socială și, special, Intre sectorul productiv cel administrativ, realizarea unei depline unități de concepție șl acțiune la toate nivelurile activității sociale.In elaborarea strategiei de edificare a noii societăți, Partidul Comunist Român ține seama de faptul că prognozele și previziunea, instrumente ale planificării, își au temeiul

de în si

(Continuare în pag. a IV-a)

In recentele vizite rle lucru In agricultura unor județe din sudul țării, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia cerința ca producția de legume, îndeosebi de tomate, să crească mult, la nivelul posibilităților care există in toate unitățile agricole.în multe unități agricole au fost luate din timp măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru ca producția de legume din acest an, mai ales cea de legume timpurii, să satisfacă într-o măsură mult mai mare cerințele de consum ale populației. Ar fi de sens eforturile Încă din iarnă unor răsaduri de bună calitate, precum și acțiunile care s-au întreprins apoi pentru plantarea acestora în cîmp și pentru întreținerea culturilor. Toate aceste acțiuni au fost subordonate cerinței esențiale de a realiza In acest an o producție de legume record, la nivelul sarcinilor de plan stabilite, sarcini In cadrul cărora o prioritate aparte avea producerea unei cantități de circa un milion de tone legume timpurii, a-

subliniat In acest deosebite depuse pentru asigurarea

ceasta ținînd seama și de condițiile climatice favorabile din această primăvară,Cîmpul, grădinile de legume, ca și piețele oglindesc acum într-o bună măsură eforturile depuse în acest sens, aprovizionarea populației, îndeosebi cu verdețuri, varză și cartofi, răspunzînd cerințelor actuale. O analiză mai atentă poate dovedi că totuși în domeniul realizării u- nor sortimente de legume timpurii nu s-au produs acele schimbări în bine așteptate și pe deplin posibile, în acest an, de exemplu, cu o des- primăvărare timpurie, în condițiile în care in anumite zone din țară s-au cîștigat două săptămîni și chiar mai mult pentru vegetație, nivelul producțiilor și mai ales starea necorespunzătoare de dezvoltare a plantelor în unele zone legumicole vădesc serioase neajunsuri în organizarea și derularea procesului de producție. Privind stadiul de vegetație în grădinile de legume, de pildă la tomate, castraveți, dovlecei sau fasole păstăi, este limpede că în multe locuri ele nu se vor afla la dispoziția cumpărătorilor și a fabricilor de prelucrare, așa cum era1

de așteptat, mai devreme și In cantitățile și sortimentele cerute. Este, de exemplu, situația din grădinile Asociației Economice de Producere a Legumelor Popești-Leordeni, din sectorul agricol Ilfov, ale cooperativei agricole din Frumușani și ale întreprinderii Agricole de Stat Bu- ciumeni, județul Călărași, întreprinderii de Producere a Legumelor Ur- ziceni, județul Ialomița, pe care le dăm doar cu titlu de exemplu. în- trucît asemenea situații se întîlnesc în multe alte locuri.Sînt mai multe cauze care determină asemenea întîrzieri. Ne oprim mai întîi asupra unui singur aspect, care, credem, este esențial, nu cu intenția de a face o analiză exhaustivă, ci cu dorința de a sugera organelor agricole de specialitate, atît județene, cit și centrale, să întreprindă o analiză corectă și complexă — subliniem, corectă, în sensul de a nu lăsa deoparte așa-zisele „probleme spinoase" — pentru a defini și determina măsurile care pot a- duce cu adevărat schimbările în bine cerute cu insistență de conducerea partidului.

Aspectele la care ne referim pot fi numite succint încălcări, din păcate Ia o scară destul de largă, ale tehnologiilor de cultivare. Tehnologiile de cultivare a tomatelor timpurii — de exemplu — sînt de mult și bine cunoscute de orice grădinar. Iar în condițiile unei legumi- culturi moderne, intensive, ele sînt absolut obligatoriu de aplicat de către toți cultivatorii. Și totuși, in multe grădini se pot vedea la această dată culturi de tomate timpurii nepalisate, cu plante care abia au ajuns Ia primul stadiu de inflorescență și al căror rod nu va ajunge la maturitate decit pe la sfîrșitul lunii iulie. Mai mult, am întîlnit și situații (la ferma legumicolă din Frumușani) în care așa-zisele legume timpurii se aflau încă în stadiu de... plantare. Cauza acestei stări de lucruri este pusă, de către cei ce răspund de organizarea producției de legume, pe seama lipsei forței de muncă. Că în multe ferme legumicole — și ne referim numai Ia exemplele celor din unitățile enumerate mai sus — există, într-ade-
(Continuare in pag. a II-a)
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la cel niai bun nivel de organizare!

NU JUSTIFICĂRI, 

CI MĂSURI PRACTICE!

• ÎNCHEIEREA FĂRĂ INTÎRZ1ER8 A RECOLTĂRII ORZULUI 
o TRECEREA IA RECOLTAREA GRIULUI PRETUTINDENI UNDE 

CCNDWE PERMIT
ARAD

Combinele sînt dirijate operativ 
spre lanurile coapte

TIMIȘ

Un exigent examen înaintea 
„campaniei griului"în județul Timiș se lucrează pe un front larg la recoltarea orzului de pe cele 54 000 hectare cultivate în unitățile agricole. „în toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderile agricole de stat din județ, munca a fost astfel organizată incit campania de recoltare a cerealelor păioase să fie cit mai scurtă — ne spune tovarășul Aurel Lăzureanu, secretar al comitetului județean de partid. De asemenea, lucrările se desfășoară la un inalt nivel calitativ, înțelegind prin aceasta înlăturarea oricăror pierderi de recoltă și însămînțarea imediată a celei de-a doua culturi. în total, sînt folosite 2 518 combine. 940 prese de balotat paie, numeroase mijloace de transport, la care se adaugă utilajele destinate însămînțării celei de-a doua culturi. Mecanizatorii sînt organizați în formații complexe, conduse de obicei de inginerul-șef al unității sau de un șef de fermă. Toate utilajele sînt subordonate șefului de formație".Ne oprim la Cooperativa Agricolă Periam. De la tovarășul Nicolae Do- gendorff, directorul trustului județean pentru mecanizarea agriculturii, reținusem că dimineața, la ora 6, toți combinerii, mecanizatorii, precum și mecanicii care asigură asistența tehnică erau prezenți la formația de lucru. Se face o scurtă analiză a rezultatelor din ziua precedentă, apoi urmează intervențiile necesare la diferite utilaje, pentru ca. o dată intrate In lanuri, să poată fi folosite intens. Aici, toate acestea se fac cu răspundere. La formația condusă de inginerul agronom Marin Petrică cele 8 combine au intrat In lan lu- crind din plin. Concomitent, se des- cărcau în camioane roadele bogate ale cîmpului, dovadă că aici a fost respectată întocmai tehnologia acestei culturi.Dăm un ocol solelor cultivate cu cereale păioase șl plante prăsitoare ale Cooperativei Agricole SînDetru. Tovarășul Demeter Iosif, președintele unității, ne spune că toate culturile agricole sînt mai frumoase decît în oricare alți ani. Pe alocuri, porumbul este atît de mare Incit cultivatoarele

IALOMIȚA

In timp scurt —a doua culturăîn unitățile agricole din județul Ialomița activitatea prioritară din această perioadă este recoltarea orzului și însămînțarea tuturor suprafețelor de pe care s-a strins producția cu a doua cultură. Un exemplu concludent în ce privește buna organizare a muncii, ordinea și disciplina îl oferă modul in care se acționează la întreprinderea Agricolă de Stat Slobozia. Cele 29 de combine sînt împărțite In două formații, de fiecare răspunzind alături de șefii de fermă și cite unul din inginerii mecanici din cadrul unității. Pentru a se înlătura staționarea combinelor pe timpul cit combinerii titulari ssrvesc masa de prinz, in locul lor sînt in brazdă cei 12 mecanici de atelier, care sînt pre- zenți la taberele de cîmp pentru a asigura asistența tehnică. în acest fel, la fiecare combină se ciștigă într-o zi o oră—o oră și Jumătate, iar în total 43—45 de ore. ceea ce echivalează cu strîngerea producției de pe 33—35 hectare. în vederea însă- min'ării culturilor duble în cel mult 24 de ore de la intrarea combinelor în lanuri se acționează cu formația de 6 tractoare A 1 890 cu discuri grele. Așa cum ne-a informat directorul unității, tovarășul inginer Dumitru Bordei, formația de tractoare pentru pregătirea terenului lucrează în schimb prelungit și execută această 

trase de tractoare abia pot înainta la prășit. Combinele intraseră în lanurile de orz, dar cind au sosit rezultatele analizelor efeetuate la baza de recepție secerișul a fost oprit. Inginerul Iulian Pușcă, activist al comitetului județean de partid, care răspunde de consiliul agroindustrial respectiv, sesizează greșeala. Orzul provenea din cel recoltat de pe marginea lanurilor, unde plantele nu au fost suficient de coapte. Dar mai încolo, așa cum avea să constate ci, orzul era uscat, tocmai bun pentru a fi recoltat fără pierderi. Pe loc sînt luate măsuri ca toate combinele să Intre în lanuri, iar in scurtă vreme de la bază se confirmă că boabele au umiditatea admisă. De altfel, in toate unitățile agricole din județ se cercetează cu atenție lanurile pentru ca lucrarea de recoltare să se facă diferențiat, astfel incit secerișul orzului să se încheie peste tot în Urnitele termenului stabilit.O amplă concentrare de forțe la recoltarea orzului constatăm în lanurile întreprinderii Agricole de Stat Șag. După cum ne spțmea tovarășul Mihai Jiurchescu, directorul întreprinderii, pentru recoltarea orzului de pe 700 hectare se folosesc 30 combine, organizate în două formații. „Noi am comasat combinele în două puncte de lucru — ne spune directorul unității. în acest fel, munca poate fi coordonată mai bine, toate problemele legate de funcționarea utilajelor și cele de aprovizionare cu carburanți se rezolvă mai ușor".Spre seară, ne Îndreptăm spre baza de recepție Periam. Tovarășul Florea Avram, șeful bazei, ne spune că in timp scurt au și fost recepționate peste 500 tone orz, care a fost pus la solarizat pe pistele betonate acoperite. Prin lopătare, pierde zilnic două procente din umiditate. Se așteaptă ca in zilele următoare, întrucît secerișul s-a generalizat, livrările la bază să sporească foarte mult, pregătirile pentru recepționarea și păstrarea produselor fiind făcute cu răspundere.
Ioan HERTEG 
Cezar IOANA

lucrare zilnic pe 170—200 de hectare. De altfel, la I.A.S. Slobozia, din cele 500 de hectare prevăzute cu porumb pentru boabe în cultură dublă s-au și insămințat 425 de hectare.Referi ndu-se la modul concret de organizare a activității și la rezultatele înregistrate pînă în prezent, tovarășul Anastase Florescu, director general al direcției județene a agriculturii, remarca : „Pentru noi toți recoltarea și însămînțarea culturilor duble în mod operativ constituie obiective prioritare în această perioadă. Pînă acum, la nivel de județ orzul a fost recoltat de pe aproape 20 000 de hectare, s-au eliberat 14 500 hectare și s-au semănat cu culturi duble 10 200 de hectare, din care 8 500 hectare cu porumb pentru boabe. Se lucrează in flux, imediat după combine intrînd in brazdă presele de balotat sau atelajele care iau paiele direct din brazdă și le transportă la locurile de depozitare". La cele spuse de directorul direcției agricole adăugăm că o atenție deosebită se acordă corelării recoltării cu transportul producției la bazele de recepție și pe pistele de solarizare. Pentru modul în care acționează, merită evidențiate unitățile agricole din consiliile unice agroindustriale Țăn- dărei, Fetești, Urziceni, Slobozia, Gri vița, Cocora, Gîrbovi, Andrășești și Balaciu. (Mihai Vișoiu).

Secerișul orzului a început și în județul Arad, unde aceasta cultură ocupă peste 22 000 hectare. întrucît vremea este instabila, cu ploi frecvente, specialiștii urmăresc in permanență evoluția fiecărei sole, stabilesc operativ suprafețele ce pot fi recoltate la umiditatea admisă și organizează activitatea in consecință. Acționind cu răspundere, folosind eficient timpul bun de lucru, oamenii muncii din consiliile agroindustriale Arad, Ineu, Curtici, Chiși- neu-Criș, Felnac și Vinga au reușit să atingă ritmuri inalte încă din prima zi. Exemplul cel mai convingător il oferă Cooperativa Agricolă de Producție „Lumea Nouă" din Curtici, care a recoltat intr-o singură zi întreaga suprafață cu orz cultivată. Cum s-a reușit acest lucru 7 „Am apelat și la ajutorul combinelor din unitățile in care secerișul nu a început, reușind să lucrăm cu 20 de combine" — ne spune tovarășul Dimitrie Muscă, președintele cooperativei. în mod firesc, ei, care au fost primii la semănat, sînt și primii lă recoltat. A doua zi. aici s-a trecut la pregătirea semănatului porumbului in cultură dublă. Dar nu numai în această unitate, ci în întreg Consiliul Unic Agroindustrial Curtici secerișul se desfășoară în ritm susținut.Și In Consiliul Unic Agroindustrial Vinga secerișul a Început sub semnul întrajutorării, combinele fiind dirijate spre fermele și unitățile în care orzul a ajuns la umiditatea op-
MEHEDINȚI

Grijă deosebităPloile căzute in această zonă au tmpus o astfel de organizare incit fiecare „fereastră" de timp bun de lucru să fie folosită cu randament sporit. Mijloacele mecanice se află permanent pe solele unde, după cum apreciază specialiștii, se poate lucra cniar cîteva ore din zi.Unitățile din Consiliul Unic Agroindustrial Gruia au in cultură 1300 hectare cu orz. în prima zi de recoltare, cind combinele au putut ti folosite la întreaga capacitate, producția a fost strînsă de pe 325 hectare. Pentru a nu pierde timp prețios specialiștii verifică permanent starea terenului și indică acele puncte unde se poate intra la recoltare. Pe una din solele Cooperativei Agricole din Gruia, unde ajungem in cursul după- amlezei, se lucrează din plin cu toate mijloacele mecanice. „Lucrăm cu multă grijă, verificăm mereu reglajele și viteza de înaintare a combinelor pentru a nu avea pierderi de boabe — precizează Călin Pantelie, inginerul-șef al unității. Activitatea o încheiem numai atunci cind se Iasă tntunericul. Procedindu-se in felul acesta, în ciuda vremii capricioase, am reușit să strîngem producția de pe 350 hectare din cele 400 hectare în cultură".
CONSTANȚA

Fiecare oră bună de lucru, 
folosită din plinîn unitățile agricole din județul Constanța se acționează cu toate forțele la seceriș, urmărindu-se, totodată, desfășurarea in bune condiții și a celorlalte lucrări de sezon. Declanșarea campaniei agricole de vară i-a găsit pe cooperatorii constănțeni bine pregătiți din toate punctele de vedere, fapt ilustrat și de modul in care se acționează în prezent și, mai ales, de rezultatele înregistrate. Sub directa coordonare a comitetului județean de partid au fost puse in practică măsurile stabilite in cadrul unor programe de acțiune. A- tenție deosebită se acordă, desigur, recoltării culturilor la timp și fără pierderi, eliberării terenurilor de paie, inclusiv cu forța manuală acolo unde este necesar. Fiecare oră bună de lucru este folosită din plin la recoltare și la strînsul paielor, utill- zîndu-se toate combinele și presele de balotat din dotarea unităților, inclusiv forțele manuale. „Pentru recoltarea orzului și a griului în perioadele de timp stabilite și pentru însămînțarea culturilor duble imediat după seceriș — ne spunea tovarășul Traian Moraru, directorul Trustului S.M.A. Constanta — se acționează cu toate combinele și mijloacele din dotare. Activitatea zilnică începe in lanuri înainte de ora 7 dimineața și se Încheie după ora 21, In funcție de condițiile climaterice. Transportul recoltei se face direct din lan, tot ceea ce se strînge într-o zi fiind expediat la locurile de depozitare, în așa fel incit să nu rămînă nimic pe cîmp".în majoritatea unităților din Consiliul Unic Agroindustrial Negru Vodă, activitatea la recol a e se înscrie în graficele stabilite. In cooperativele agricole de producție acționează la reco’tat formații cu 6.9 combine. iar la I.A.S. Negru Vodă cele 28 combine au fost repartizate pe două formații. „Am căutat, încă de la declanșarea campaniei agricole de 

timă de recoltare. Astfel, la Cooperativa Agricolă din Mailat au venit in sprijin combinele și mecanizatorii din Mănăștur, iar combinele de la Șagu au fost dirijate la Cruceni. „Acum, numai printr-o astfel de organizare putem stringe recoita repede și fără pierderi, ne spune tovarășul Jiva Mihailovici, președintele consiliului agroindustrial. Faptul că producțiile sint bune, pe măsura potențialului din unități, creează o răspundere în plus pentru fiecare dintre noi în vederea valorificării in mod superior a muncii colectivei*.în vederea încheierii grabnice a secerișului orzului, la indicația comitetului județean de partid, organele agricole de specialitate au luat, din timp, toate măsurile menite să determine realizarea vitezelor de lucru stabilite. Astfel, fiecare formație de recoltare este condusă de către un specialist care stabilește viteza optimă de înaintare în ian, indică Reglarea combinelor ori de cite ori este nevoie, urmărește ca descărcarea să se facă din mers, direct in mijloacele de transport. De asemenea, comisiile de recoltare, constituite In fiecare unitate, urmăresc permanent calitatea secerișului, modul in care se desfășoară transportul și depozitarea recoltei. Pentru transportul producției s-au asigurat mijloace ce însumează o capacitate de 17 500 tone, capacitate care corespunde intru totul ritmului de recoltare a combinelor, care trebuie să realizeze de acum cel puțin 5 000 hectare pe zi. (Tristan Mihuța).
pentru calitateEforturi deosebite se depun șl tn unitățile din Consiliul Unic Agroindustrial Vînju Mare. Pe combine se află cei mai buni mecanizatori. In trei unități de aici producția a fost strînsă și depozitată în mai puțin de două zile de pe întreaga suprafață. Toate cadrele se află în cimp și au o singură răspundere, aceea ca întreaga producție să ajungă cit mai repede in spațiile de depozitare. Or- ganizind temeinic munca, folosind mașinile la întreaga capacitate, nominalizând precis sarcinile ce revin fiecărui om, s-a reușit să se pună la loc sigur producția de pe aproape 1 000 hectare, din cele 1 131 hectare cultivate cu orz. Pe tractoarele aflate la pregătirea terenului s-au organizat schimburi de zi și de noapte, astfel incit semănătorile să aibă asigurat front larg de lucru. Aceasta a permis ca în unitățile de pe raza consiliilor unice agroindustriale Devesel, Gogoșu, Gruia, Recea, Obirșia de Cîmp și Bălăcița, unde recoltarea este avansată, să fie deja lnsămînța- te cu a doua cultură — porumb pentru boabe șl legume — peste 70 la sută din suprafețele de pe care s-a strins producția de orz. (Virgiliu Tătarii).

vară, să ne organizăm cit mai bine activitatea — ne snune tovarășul Savu Naum, inginer-șef al consiliului agroindustrial — fructificînd timpul bun de lucru pentru recoltarea si transportul producției la bază. Avem organizate formații pentru strinsul paielor, urmărind ca acolo unde se încheie secerișul și strîngerea balo- ților să trecem imediat la pregătirea terenului și însămînțarea culturilor duble" (Lucian Cristea).

(Urmare din pag. I)văr, lipsă de forță de muncă, o poate constata oricine. Or, nu de simple constatări este nevoie, ci de un răspuns chibzuit și util la Întrebarea : ce trebuie făcut pentru a asigura forța de muncă pregătită, statornică și cointeresată în realizarea unor producții la nivelul așteptat 7 Acesta socotim că ar fi obiectul analizei ce trebuie făcute cu toată seriozitatea. Și aceasta întrucît numai organele de specialitate, cu sprijinul consiliilor populare, al organelor șl organizațiilor de partid pot da un răspuns competent unei asemenea pro Teme.Sînt și alte aspecte strins legate de cel la care ne-am referit, care duc la întîrzierea unor lucrări, ceea ce înseamnă abateri de la tehnolo- gii’e de producție, practici soldate cu pierderi materiale și financ’are. Să luăm exemplul mazării. Vedem, la fermele Asociației Legumicole din Popești-Leordeni, loturi întregi, porțiuni mari cu mazăre de acum trecută sau o recoltare neco-espun- zătoare, în urma căreia rămin mari

S-a dovedit adeseori, prin rezultatele obținute de multe unități economice, că greutăți ce păreau insurmontabile la un moment dat reprezentau in realitate neajunsuri pe care numai unele cadre de conducere sau specialiști le considerau ca fiind nerezolvabile. Depășirea consumurilor materiale, a costurilor generale de producție, bunăoară, a fost dezbătută și analizată la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc Pitești de nenumărate ori, la nivelul tuturor compartimentelor, în toate forumurile democratice de conducere a activității. Practic, așa cum am putut constata consultind diverse documente puse la dispoziție de factori de conducere ai combinatului, reducerea consumurilor, încadrarea în normele stabilite, diminuarea cheltuielilor totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă constituie pentru întregul colectiv, pentru fiecare muncitor și specialist în parte — cel puțin în programele de măsuri, in angajamentele și dările de seamă prezentate adunărilor generale — un obiectiv de maximă importanță. Și nu se poate spune că nu au fost rezolvate o mare parte din problemele analizate. Așa de pildă, însemnate cantități de materiale, care inainte se aruncau pur și simplu, sint acum recuperate și reintroduse in circuitul productiv. Ștraifuri, capete de covoare din cauciuc, garnituri sau furtunuri defecte sînt folosite în prezent pentru obținerea unor materii prime importante ori pentru execuția anumitor repere.Cu toate acestea, nivelul consumurilor materiale, al cheltuielilor generale de producție, în loc să scadă, a crescut în ultima vreme. Urmărind, de exemplu, nivelul cheltuielilor totale și materiale la o mie lei pro- ducție-marfă, in perioada care a trecut din actualul cincinal, constatăm că, dacă in 1987 și 1988 se înregistrează o oarecare diminuare a lor, față de primul an al cincinalului, în 1989, după cinci luni, cheltuielile materiale sînt cu peste 25 de lei superioare nivelului planificat in... 1986. Față de sarcina asumată tn acest an, prin plan, pînă in prezent depășirile se ridică Ia 22,5 lei la cheltuielile totale și la 29,3 lei la cheltuielile materiale.Cauza principală a acestei stări de lucruri total necorespunzătoare o constituie, împotriva părerii tovarășului Constantin Crețu, șeful biroului financiar din combinat, care justifică dinamica costurilor doar prin diferențele de prețuri rezultate în urma asimilării unor importuri și prin cheltuielile suplimentare de aprovizionare, depășirea consumurilor normate la realizarea celor mal multe din produse și în special la garnituri profilate și covoare de cauciuc. Anual, ca să ne referim la un singur aspect al problemei, numai din prelucrarea covnarelor de transport rezultă circa 579 tone ștraifuri. Ce înseamnă, in realitate, aceste sute de tone de resturi tehnologice 7 Cauciuc, inserții textile, energie electrică și termică, manoperă și altele. înseamnă necesarul de materiale al secției pentru aproape o jumătate de lună. Nu pot fi eliminate oare aceste pierderi, care, după opinia unor specialiști din combinat, reprezintă o adevărată fatalitate ? Să fie această problemă imposibil de soluționat ? Să nu poată oare colectivul de muncă al combinatului. care a probat în nenumărate rînduri o înaltă capacitate de creație si dăruire, un puternic spirit de răspundere, să găsească o soluție și la această problemă 7Iată ce ne spune maistrul Ion Constantin, din secția a Il-a a combinatului: „După părerea mea, mai ales în domeniul reducerii consumurilor, omul are un rol hotărîtor. Toate resturile tehnologice, pierderile mari regăsite în marginile și capetele de covoare, care înseamnă sute de tone de materiale, pot fi eliminate printr-o simplă discuție la fața locului cu furnizorul de țesături pentru inserții textile din Roșiori de Vede. Furnizor care în momentul de față ne livrează pinze- le respective la dimensiuni neuniforme, mult mai mari decit cele necesare. Astfel, dacă trebuie să realizăm covoare late de 1 000 mm, lățimea țesăturii ajunge la 1 030—1 040 mm. Lucrurile se prezintă la fel și în cazul celorlalte tipuri de covoare mai late. Nu se respectă de regulă nici lungimea, nici lățimea stabilită, și astfel sîntem nevoițl să tăiem covorul și să aruncăm sau să valorificăm la un nivel scăzut un volum important de materiale scumpe, deficitare".Nu am calculat cit înseamnă in kilometri lungimea totală a covorului de cauciuc fabricat intr-un an de combinatul din Pitești, dar cu siguranță ea nu este cu mult mai mică decit lungimea drumului dintre Pitești și Roșiori de Vede. Oare să nu fie posibil de realizat dialogul care, potrivit opiniei maistrului Ion Constantin, ar soluționa această problemă 7 Sau este vorba despre o nesănătoasă stare de automulțumire instaurată de ambele părți, în sensul că
LEGUMELE TIMPURIIcantități pe cimp. Din discuțiile cu oamenii aflăm că această intirziere se datorează faptului că la un număr de 7 ferme există numai trei mașini de recoltare și doar două batoze, care nu funcționează 24 de ore din 24, așa cum de fapt ar trebui. Este însă tot atît de adevărat că aceste deficiențe de ordin organizatoric, previzibile de altfel, puteau fi evitate printr-o mai bună eșalonare a producției de mazăre, in sensul însămînțării ei într-o perioadă de timp mai îndelungată și intr-o structură de soiuri cu o perioadă de vegetație mai diferențiată. Ritmul lent în care se execută recoltarea și batozarea va face ca și în acest an o parte din producție să nu mai poată fi valorificată corespunzător destinației stabilite inițial. Și toate acestea în cond!țiile in care capacitatea de absorbție a pieței este mare, atunci cind producția este de calitate. în fond și la urma- urmei, de ce nu s-ar livra pe piață mazăre păstăi, care oricum se transportă și se conservă mal bine natural decit cea batozată și vîndută peste 2—3 zile sau rămasă în cîmn

C.A.T.C. Pitești primește la timp țesătura de care are nevoie, iar furnizorul din Roșiori de Vede își îndeplinește fără probleme prevederile de plan la producția-marfă, realizind și livrînd însă produse supradimensionate, risipind atît materiale din gestiunea proprie, cit și din gestiunea altor unități, cum se vede.Dar lucrurile nu se opresc, din păcate, doar aici. Cele mai mari consumuri materiale pe unitatea de produs se înregistrează in momentul de față în secția „garnituri profilate". Numai capetele rezultate Ia croire, pierderile înregistrate pe parcursul reglării utilajelor însumează in această secție, la nivelul producției anului curent, potrivit estimării specialiștilor combinatului, aproape 400 tone cauciuc și alte materiale. Alte circa 450 tone ștraifuri și rebuturi rezultă la nivelul unui an șl în secția furtunuri. „Față
De ce se depășesc 

consumurile materiale 
la Combinatul de Articole 
Tehnice din Cauciuc Pitești

de alte unități din domeniul nostru, preciza inginerul Constantin Divan, șeful serviciului producție, la cele mai multe produse avem o situație mai bună. Ea este însă departe de a ne mulțumi. Acum știm bine unde s-a greșit Ani de-a rindul au fost asimilate și adaptate nenumărate tehnologii, luîndu-se in calcul doar un spor cit mai mate de productivitate, nu și reducerea consumurilor. Va trebui să reproiectăm totul. Am realizat deja multe lucruri bune, în sensul că s-a trecut la realizarea multor produse pe baza unei tehnologii de prelucrare la rece. Adaosul de prelucrare, toate căderile tehnologice rămin crude, prelucrate prin acest procedeu, și pot fi refoloslte. Dincolo de toate a- cestea Insă, factorul hotărîtor ră- mîne omul. Mergînd mai In amănunt, aș spune că rolul decisiv in acțiunea de reducere a consumurilor, în general de sporire a eficienței Întregii activități, il are maistrul. El nu trebuie să accepte nici o derogare de la normele de consum stabilite".Ce spun maiștrii? Sint el conștient! de răspunderile ce le revin pe linia respectării normelor de consum șl, dacă da, cum acționează pentru instaurarea unei riguroase discipline fn acest important domeniu al activității productive 7 în anul 1988, de pildă, pierderile datorate depășirii normelor de consum se cifrează la 45,1 milioane lei, respectiv 1 331 tone materiale. „Factorii care au concurat și concură la înregistrarea unor consumuri mari diferă de la o secție la alta, precizează maistrul Florea Manea. Nu este insă vorba de bariere de netrecut, cum vor unii să sugereze, ci de atitudinea noastră, a fiecăruia față de modul cum Întrebuințăm materialele, energia, cum utilizăm mașinile și instalațiile, tot ceea ce ni se Încredințează spre
EFICIENTĂ SUPERIOARĂ

(Urmare din pag. I)prețul de vinzare. realizind conver- tizoare mai simple, destinate exclusiv pompelor sau ventilatoarelor. Pentru aceasta este necesar să se asimileze și o serie de componente electronice de bază, cum ar fi condensatoare de comutație și de mare capacitate, tiristoare de curenți și tensiuni mari, module tranzistorizate de mare putere etc., sarcini in acest sens revenind unităților de cercetare și producție specializate : Institutul de Cercetări Electronice. I.P.R.S. Băneasa etc. Nu este omisă nici problema pregătirii cadrelor, a personalului de exDloatare și Întreținere din întreprinderile in care urmează să se introducă această soluție tehnică.In fine, punînd In discuție unele aspecte vizînd avantajele economice ne care se scontează prin realizarea acestui vast program de modernizare tn domeniul vehiculării fluidelor tehnologice, aflăm că la nivelul economiei naționale s-ar putea Introduce într-o primă etapă circa 10 000 asemenea acționări pentru pompe, ventilatoare și compresoa- re. Este vorba. în primul rînd de 

pentru că nu există capacitate de recoltare sau batozare ?Desigur, întrebări se pot pune multe, cum ar fl, de pildă, dacă nu cumva producția de varză timpurie sau de spanac este planificată necorespunzător, avînd in vedere că importante cantități din aceste sortimente se pierd sau sînt date In furajarea animalelor. Factorii de resort ar trebui să răspundă și de ce nu se găsesc la această oră pe piață fasole păstăi, castraveți sau dovlecei, ca să ne referim numai la aceste sortimente. Această anaTză ar putea cuprinde chiar și aspecte privind dimensionarea bazei materiale și calitatea ei, fără să se pornească de Ia păreri preconcepute, după care, fie că se apreciază că baza materială este absolut suficientă și de cea mai bună calitate și că nu e nimic de discutat, in această privință, fie că se afirmă că ea este complet necorespunzătoare ceea ce, de asemenea, nu ar respecta adevărul. Ar mai trebui aduse apoi în discuție calitatea diferitelor soiuri de legume, ca de altfel și structura sortimentală a acestora. 

administrare in procesul muncii. Bunăoară, consumurile materiale pot fi reduse substanțial îmbunătățind starea tehnică a utilajelor care, să recunoaștem, sînt cam obosite. Totodată. asigurînd o bună calitate a amestecurilor, încă din fazele primare ale fluxului de fabricație, vom diminua sau chiar elimina în totalitate pierderile. încadrarea in consumurile specifice presupune, apoi, realizarea unor scule și dispozitive complexe, Iar noi nu am dezvoltat acest sector în combinat, așa cum au procedat alte întreprinderi din județul nostru, la care apelăm să ne realizeze unele matrițe sau scule dintre cele mai simple".Tot in secția „garnituri profilate" maistrul Florea Mihai preciza că multe din pierderi sînt datorate rebuturilor provocate de neatenția unor oameni. „Astfel, arăta maistrul, unele repere se toarnă in matrițe cu 70 de cuiburi, și dacă scula s-a murdărit puțin toate cele 70 de piese sînt rebutate. Tot așa, pe parcursul unui schimb mai apar dereglări Ia utilajele aflate in funcțiune și, dacă oamenii nu verifică atent starea mașinii, constatăm că un întreg lot de produse este necorespunzător".Cu alte cuvinte, cauzele depășirii consum urilor materiale normate sînt bine cunoscute tuturor. în cele mal multe situații se cunosc șl soluțiile necesare. Acolo unde s-a trecut la aplicarea lor în practică, rezultatele nu au întârziat să apară. Ce folos însă că. acțlonlndu-se lent, la numărul mare de repere ce trebuie executate sau asimilate, apar alte șl alte probleme care se aglomerează și nu mai pot fi cuprinse și rezolvate operativ. „Este nevoie să instaurăm pretutindeni o disciplină tehnologică severă, sublinia tinărul subinginer Dumitru Ciobanu, șeful secției a VH-a. Trebuie, de asemenea. să reactualizăm întregul set de scule, dispozitive și verificatoare, să modernizăm utilajele".în aceeași ordine de idei. Inginerul Petre lancu, șeful secției furtunuri. preciza că pentru reducerea consumurilor In secția pe care o conduce este necesar să se treacă la realizarea unor produse lungi de circa 1 000 metri, eliminindu-se astfel pierderile rezultate la tăiere. Tot aici sint necesare, în același scop, dornuri flexibile, precum și introducerea unei filtrări suplimentare pentru a se evita spargerea furtunului In timpul prelucrării. Cind se vot realiza însă toate acestea 7 Sau, mal exact spus, cine trebuie să le realizeze 7 Este așteptat oare cineva din afară să asigure respectarea disciplinei tehnologice pe Întregul flux de fabricație 7 De ani In șir se spune „trebuie să facem", dar lucrurile au rămas In același stadiu, consumurile continui nd să crească.Nivelul cheltuielilor determină pină la urmă rentabilitatea unității, nivelul beneficiilor, al fondului de participare a oamenilor la realizarea și împărțirea beneficiilor. Deci, practic, atît rezultatele economice ale întreprinderii, cit și veniturile fiecărui om in parte. Le este oare indiferent cadrelor de conducere, muncitorilor și specialiștilor de la C.A.T.C. Pitești cu ce rezultate își desfășoară activitatea 7Iată de ce, înaintea oricăror justificări, acum importante sint acțiunile practice pentru reducerea consumurilor materiale.
Nicolae M1L1TARU

agregate cu puteri unitare mari, prioritățile fiind dictate de rațiuni strict economice. In acest caz, conform calculelor făcute de specialiștii de la I.P.A.. apreciind o reducere medie de putere de 25 kW pe Instalație, economia anuală de energie care corespunde acestei reduceri, la o durată medie de funcționare de 7 000 ore pe an. este dc 1,75 miliarde kilowați o-ă. Șt încă un avantaj : efortul investlțfonal este de cîteva ori mal mic decit în cazul cind pentru producerea energiei electrice economisite ar trebui să se realizeze o nouă Investiție energetică.Este, fără Îndoială, una dintre cele mal eficiente soluții tehnologice care poate fl aplicată în economia națională, ea dovedindu-și insă cu adevărat valoarea numai in măsura in care va fi grabnic preluată și generalizată in întreaga economie. Se va confirma astfel, Încă o dată, adevărul de mult știut că cea mai Ieftină și la indemînă resursă energetică o reprezintă tocmai economisirea acesteia, conservarea ei.
Vlalcu RADU

Dar, cum subliniam, rostul rlndurl- lor de față nu este de a face o analiză exhaustivă, nici nu este posibil acest lucru, ci de a sugera organelor de specialitate competente să întreprindă fără intirziere o asemenea analiză, acum, cînd au în fată oglinda vie, respectiv, starea grădinilor, stadiul de vegetație a culturilor. și nu la toamnă, cum se face de obicei, cînd se pun întrebări pline de mirare privind nerealiza- rea producțiilor, cînd situațiile reale sint date uitării, iar peste stările d® lucruri concrete se aștern procese- verbale cu tot felul de 1ustif‘căriO analiză temeinică, deschisă primenirilor necesare în organizarea producției în acest sector va aduce, fără îndo'ală, în prim-plan expe- rlen'a unităților de frunte care practică o legumicultura intensivă și de înaltă efic'ență, cum sînt asociația d’n Je’’>l,a sau ce’e d'n bazinul legumicol Fierbinți — Brazi — Mala, ca să ne referim numai la cîteva exemp'e d'n zonele caro au tăcut obiectul rindurilor de față.
Iosif POP
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DE PATRIE
„Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în vederea 

înfăptuirii programelor de creștere a fertilității solului, 
realizării și folosirii bune a irigațiilor, a programelor de 
îmbunătățiri funciare și a celorlalte lucrări de creștere 
a potențialului productiv al pămîntului. Executând toate 
aceste lucrări, trebuie să avem permanent în vedere 
păstrarea și apărarea mediului ambiant, necesitatea de 
a asigura condiții cit mai bune, atât pentru populație, 
pentru animale, cit și pentru creșterea plantelor, de a 
evita și elimina orice poate să dăuneze pămîntului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Despre pămîntul patriei vorbim întotdeauna cu cel mai profund respect. De mult. Dintotdeauna. „Iubirea de moșie“ i-a spus Eminescu. Alțt mari poeți și gînditori au găsit pentru pămintul patriei, pentru munții, văile, apele, cim- piile și pădurile ei cele mai înălțătoare și mai fierbinți cuvinte, cea mai aleasă simțire de sufleț românesc. îl definim ca pe însăși ființa noastră istorică ; este pămintul străbunilor, este pămîntul atî- tor generații de cinstiți și viteji înaintași care l-au înnobilat cu sîngele și cu osemintele lor într-o necurmată luptă pentru apărarea șl păstrarea sa neștirbită și neinchinată ; este pămîntul nostru pe care ne clădim căminul și ne petrecem bucuriile și speranțele, este, în fine, pămintul fiilor și nepoților noștri.Pentru pămînt și pentru toate ale lui, pentru natură, pentru transformarea ei in sensul îmbogățirii și" înnobilării, pentru a face mediul natural în care trăim și care ne hrănește să fie mai generos, mai curat și împodobit cu me

reu noi frumuseți, partidul nostru, statul socialist au elaborat programe și legi ; s-a investit, s-a construit enorm, au fost pregătiți specialiști, s-a creat un considerabil arsenal tehnic. Congresul al IX-lea al partidului a marcat și în a- cest domeniu un punct de cotitură, o nouă și amplă ofensivă, magistral concepută și condusă, nu „împotriva naturii", ci în a- jutorul ei, în dirijarea forțelor ei spre ceea ce îi poate aduce foloase maxime societății acum și chiar în viitorul mai îndepărtat.Spunem adesea „pămîntul bogat al țării" (sau alte formule asemănătoare create, desigur, mai mult pentru uzul literaro- euforic). Realitatea pe care trebuie să o cunoaștem și să o privim in față este că, din punct de vedere a- gricol, nu am moștenit, în totalitate, pămîntul cel mai byn. într-o statistică a Minisțerului Agriculturii se poate i citi că, atunfci', cînd, cu decenii in urmă, la începuturile construcției socialiste, specialiștii au inventariat starea solurilor din România, s-a con

statat că circa 7,3 milioane hectare erau terenuri in pantă supuse proceselor de eroziune. Nu se făcuse mai nimic, pină atunci, pentru combaterea acestor procese, așa incit degradarea avansată a solurilor a- gricole cuprindea aproximativ 5,3 milioane hectare — deci o treime din total. Un alt calcul se referea la terenurile mlăștinoase, să- răturate, cu alte defecte. Alte milioane de hectare. Ceea ce mai rămînea ca terenuri agricole sănătoase nu se afla, totuși, în afara influenței unor factori distructivi care diminuau potențialul productiv.
I* ncă la Începutul acestui secol, îndată după tragedia țărănească de la 1907, în disputele furtunoase declanșate in parlament un om politic al vremii, slujindu-se de constatările specialiștilor, atrăgea a- tenjia*'t!a'  majoritatea terenurilor agricole brâu deja într-un Avansat stădiîi de degradare și scădere a fertilității fie datorită sistemului rudimentar de practicare a agriculturii (arături superficiale, absența 

asolamentelor și a oricăror amendamente ș.a.), fie datorită neglijării elementarelor lucrări de protecție, încă de la Începutul acestui secol ! Firește că alarma aceea n-a folosit la nimic, nu s-a făcut nimic nici în următoarele decenii, așa incit procesul s-a a- gravat. Este mai mult de- cit reconfortant să afli că unele dintre primele măsuri stabilite și realizate de partidul comunist, îndată după ce poporul și-a luat soarta in propriile miini, o dată cu înfăptuirea reformei agrare, o dată cu începuturile transformării socialiste a agriculturii, o dată cu introducerea planificării în strategia dezvoltării economice, a fost și inițierea unor studii sistematice pentru cunoașterea problemelor ridicate de necesitatea a- meliorării solurilor și s-au elaborat primele planuri de amenajări pe mari unități naturale și pe bazine hidrografice. Și, cu mijloacele de atunci, s-a și trecut la realizarea lor...Unul dintre primele șantiere naționale ale tineretului a fost cel din lunca Prutului, pentru lucrări de hidroameliorații. Se lucra cu roaba și casmaua, dar cu mult entuziasm. Lucrarea n-a fost de cine știe ce proporții. Dar a fost I A fost un început, un semn pentru ceea ce avea să urmeze. Iar ceea ce a urmat a fost, cu adevărat, ceva de uriașe dimensiuni.
Astăzi, în România, revin, pentru fiecare locuitor, 0,16 hectare irigate. Ceea ce ne situează, la a- cest capitol, pe primele locuri in lume. Doar acest fapt dacă ar fi și ar fi de ajuns ca să înțelegem cit de substanțial este progresul realizat. Pentru ca la această fericită situație s-a ajuns in doar ultimele două decenii, in vreme ce țările cu care concurăm azi la primul loc au, in acest domeniu, tradiții de sute de ani și, unele, chiar de milenii. Putem vorbi deci, la noi, despre o politică a efortului concret și masiv pentru a-i conferi pămin- tului moștenit atributele înaltului randament agricol pe care natura și înaintașii nu i le-au dat. Putem vorbi despre forța do- bîndită de societatea socialistă, care a fost in măsură să modeleze modificări de asemenea proporții in geografia fizică și economică a patriei. Căci iată ce spun statisticile : în 1965 (anul Congresului al IX-lea), suprafața amenajată pentru irigații era, in total, de 230 000 hectare. După nici două decenii și jumătate, agricultura dispune de 3 750 000 hectare cuprinse In mari și complexe sisteme de irigații. De 16,3 ori

mai mult ! S-a pornit de la constatarea că, in țara noastră, pentru dezvoltarea în condiții optime a culturilor agricole în perioada de vegetație, cantității de apă pe care o asigură regimul pluviometric trebuie să i se adauge alți 3 000 mc de apă la hectar. Obținerea acestui adaos este o întreprindere uriașă. Ea a fost, totuși, institu- ționalizată prin vaste programe naționale de hidroameliorații, gospodărirea apei, desecări ș.a„ programe redimensionate periodic și înfăptuite cu perseverență. S-a pornit din partea de sud a țarii, unde Dunărea, în regim natural, asigură cea mai generoasă sursă de apă (pină la apa necesară pentru 3 milioane hectare, în condițiile executării lucrărilor pentru hidroenergetică). Și s-au realizat rînd pe rind marile sisteme Stoenești — Vișina, terasa Călărași, Valea Carasu, Jegălia, Pie- troiu — Ștefan cel Mare, Gălățui — Călărași, Terasa Brăilei, Calafat — Băilești, Sadova — Corabia, Cetate — Galicea, Olt — Călmă- țui, Mostiștea I, Razelm — Sinoe, Nicorești — Tecuci, Biliești — Ciorăști, Giurgiu — Răzmirești, Izvoarele — Cujmir, Nedeea — Măceșu, Terasa Hirșova, Rasova — Vederoasa, Ialomița — Călmățui, Mostiștea II, Frunzaru — Boianu- Sud, Ipotești I, Cîmpia Buzăului... Apoi au început și se află în curs de execuție (unele s-au și dat parțial în funcțiune) marile sisteme Cîmpia Covurlul, Nămoloasa — Măxineni, Ian- ca — Surdila — Greci, Borcea de Sus, Borcea de Jos, Ipotești II, Ipotești 

III, Ruginești — Pufești — Panciu, Cotești — Rm. Să- rat-Nord, Urluia, extinderea Carasu, Sud-Tulcea, Somova — Horia, Scuieni— Țuțora — Gorban, Titu— Ogrezeni — Jugureni — Corbii Mari, Vitomirești — Slatina, Iași-Nord, sistemul Dorohoi... Și lista nu e întreagă. Aceste mari sisteme cuprind de la 11 003 hectare (Sud-Tulcea) la 200 000 ha (Valea Carasu)... Dacă s-ar fi calculat (din păcate, nu) cit pămînt a trebuit să fie dislocat și altfel geometrizat pentru a se da naștere zecilor de mii de km de diguri și canale ar ieși, poate, ceva de dimensiunile unui munte (doar la sistemul din Cîmpia Covurlui, volumul excavațiilor este egal cu jumătate din cel care a fost necesar la Canalul Dunăre — Marea Neagră !). Au trebuit să fie construite peste 3 000 de stații de pomDare echipate cu circa 15 003 agregate de bază (une’e pentru debite egale sau chia- mai mari decît al Șiretului). 80 000 de km de' conducte din azbociment și beton preeomprimat! Pute-ea instalată : 4 000 MW (de patru ori capacitatea părții românești n h'd-ocentralei Porț ie de Fier I).Asta privind doar irigațiile. Dar, în același interval istoric, au mai fost realizate desecări și drenaje pe 3 259 000 ha. La sfîrș:tul anului 1990, suprafața va fi circa 3 800 000 ha.
IA nsumat, întregulefort materia] pe care l-a făcut societatea noastră pentru a opera asupra pămintului agricol corec

turi esențiale menite să-i sporească fertilitatea și, acolo unde era cazul, să-l readucă in circuitul productiv, se ridică la foarte mari valori. Principiul este că, în acest domeniu, nici un efort nu e prea mare, el se jus.ifică nu doar prin sporul de a- cum al recoltelor obținute, ci și prin aceea că lăsăm generațiilor care vin un pămînt îmbogățit, o avere fără egal. A fost și este un efort care poate fi măsurat nu doar prin cheltuieli, ci, mai ales, prin efecte. Fertilitatea solurilor este măsurată, de către specialiștii pedologi, in puncte de bonitare. Maximum posibil — 100 de puncte. în 1950, solurile a- rabile din țara noastră aveau o medie de 22 de puncte. Acum sînt peste 50. Deci o creștere mai mare de sută la sută. O creștere cu un punct a notei de bonitare a însemnat, pentru țara noastră, o investiție de 6 miliarde lei. Dar pentru 28 de puncte ? Iar acțiunea de creștere a numărului punctelor de bonitare este încă în plină desfășurare (cu încă și mai mari investiții întru- cît acum au fost și sînt a- bordate terenurile mai dificile). „Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigații- -lor pe circa 55—60 la sută din suprafața afabilă, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului", program elaborat din 

inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, va determina o creștere cu încă 50 la sută a notei de bonitare, ceea ce va face să se ajungă la o medie de 72—75 de puncte. Iar asta va însemna un cîștig enorm. Pentru că, în vreme ce toate celelalte resurse naturale (zăcămin- 'tele minerale și de hidrocarburi, de exemplu) s.nt epuizabile, pămintul agricol este mereu regenerabil, valoarea lui rămine mereu aceeași dacă este judicios și cu responsabilitate folosit.
Da, cu responsabilitate maximă! Nimic mai simplu decit să distrugi structura și fertilitatea unui sol agricol. Și nimic mai greu decît să o refaci. Un centimetru cub de humus (principalul component al materiei organice din sol, responsabil cu asigurarea fertilității) se naște din transformarea chimică a materiei vegetale în cîte- va sute de ani, pină la un mileniu. Și se poate distruge intr-o singură zi printr-o lucrare agricolă nesăbuit comandată și executată. Humusul este o avere de neprețuit. Un calcul arată că humusul existent in stratul arabil pe o adîncime de 50 de cm, determinînd procesele de creștere a plantelor prin valorificarea energiei solare, ne pune la dispoziție anual o cantitate de energie (materializată în producții agricole) de 40 de ori mai mare decit energia pe care ne-o oferă producția de petrol, gaze naturale și cărbuni. Care, cum spuneam, se pot epuiza. Pe cînd humusul, bine protejat, se regenerează de la un an la altul. Intre specialiștii pedologi circulă chiar o maximă care spune că o țară este cu atît mai bogată cu cit are mai mult humus'în sol. Nimic de pe lumea asta n-ar putea justifica actul distrugerii (din superficialitate sau necunoaștere, mane- vrînd greșit puternicele mijloace tehnologice pe care ni le-am creat) unui cit de mic procent din conținutul de humus al pămînturilor noastre. Șl, dimpotrivă, vom binemerita recunoștința generațiilor ce vin dacă, dozind și aplicînd corespunzător factorii tehnologici din practica agriculturii intensive, vom face ca regenerarea humusului să f!e ajutată, amnlificată, lucru perfect posibil. Și, desigur, necesar.

Și dacă partidul și statul nostru, soc.etatea social.s- tâ, m nemăsurata lor grijă pentru vatornicarea integrala, spre binele umuiu., a tuturor avuțmor acestui pămînt românesc, au susținut și susț.n o atît oe amplă și ințe.eaptă acțiune, transforminu deaiuri sterpe in lanuri, livezi și pășuni bogate, făcind ca nisipurile arzătoare să devină sol fertil, aducind la rădăcină plante.or apa de la sute de km, dacă asupra naturii am operat și operăm înnobilări de o asemenea amploare, acest fapt se răsfringe asupra fiecăruia dintre noi nu doar prin binefaceri, ci și ca acută responsabilitate față de ceea ce am dobin- dit și trebuie să păstrăm.Un mare semn de atenție trebuie sa clipească a- vertizînd, in cugetul nostru, ori de cite ori avem căderea de a decide asupra unui gest care ar putea produce o daună in tezaurul mediului care ne hrănește. Noi, in România, avem ceva mai puț.n ce un pogon de pămint arabil pentru fiecare locuitor. Să ne gindim cu cit îl diminuăm atunci cind „ciupim" din el pentru construcții care ar putea fi și altfel rezolvate, cind îl arăm sau intrăm peste el cu tractorul in solul mustind de apă și distrugindu-i astfel structura, cînd administrăm fără noimă pesticide, cînd deversăm in apele ce servesc la irigații (și toate a- pele noastre au acum și această folosință) substanțe șl reziduuri otrăvitoare, cînd deșertăm în cimp resturi și gunoaie rezultate ale unor activități industriale, cind degajăm in aer „fumul" industrial care conține otrăvuri puternice pentru om, ca și pentru vegetație (ploile acide sînt „opera" acestor uneori „decorative" trimbe dc fum), cînd, in fine, sintem gata si facem alte și alte lucruri dăunătoare mediului, să ne oprim o cliDă „elanul" și să medităm asupra consecințelor, asupra gestului care, neîndoios, s-ar întoarce, in ultimă instanță, împotriva noastră ! „Căci numai acolo unde este răspindită iubirea pămîntului este răspindită și iubirea de patrie" spunea, acum un secol, Kogălni- ceanu. Cu atît mai valabil astăzi, cînd pămîntu1 acesta al patriei a dobîndit. prin efortul ncs*ru,  noi și neasemuite valori.
C1V1ANFILFotografii :
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CENTENAR MIHAI EMINESCU

1

IMAGINEA UNUI GENIAL CREATOR LEGAT TRUP
Șl SUFLET DE ASPIRAȚIILE POPORULUI SĂU

I

al timpu-episod In sa viață.numai ca un zbuciumata primului volum de ver-

Această perioadă puternic marcată de sărbătorirea poetului nostru național se înscrie în conștiința tuturor,£Ub semnul înălțătorului Mesaj adresat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul Simpozionului omagial din Capitală. Definind cu excepțională putere de sinteză liniile fundamentale ale profilului genialului nostru poet, secretarul general al partidului face un magistral portret al artistului militant pentru cauza poporului care l-a născut, creator al cărui exemplu constituie un imbold pentru toți slujitorii artelor preocupați de destinul creației lor, de răsunetul ei în conștiința oamenilor, martori ai vremii lor, exponent! al idealurilor ce animă viața și lupta poporului. Din această perspectivă, arta adevărată, arta realizată cu însăși substanța vie a existenței materiale șl spirituale a celor mulți este o mărturie despre timp, peste timp.

Pentru oamenii țării

Ansambltil manifestărilor dedicate aniversării marelui nostru poet național a cunoscut un moment important prin vernisarea Expoziției 
de carte, documente și artă consa
crate centenarului Mihai Eminescu. Sala Dalles din Capitală este gazdă ospitalieră a unei cuprinzătoare retrospective editoriale a acestei o- pere unice, căreia i se alătură, ln- tr-o gîndire sincretică, documente legate de biografia poetului, ilustrative pentru formarea, afirmarea și consacrarea sa, pentru ambianța spirituală a epocii.Locul central în expoziție revine, firesc, înfățișării avatarurilor unei vieți șl a posterității ei, așa cum reies din documente și cărți. Momentele esențiale ale devenirii unei existențe creatoare de excepție sînt surprinse de exponatele care realizează un inedit excurs biografic eminescian, cu mărturii autentice extrase din fondul patrimoniului nostru național. Probabil niciodată nu au fost alăturate in același spațiu mărturii atit de diverse aparținînd unor domenii a- parent disparate, cunoscute, multe din acestea, unui grup restrîns de specialiști ș! aduse acum masiv in fața publicului larg. Din multele semnificații ce se pot desprinde am sublinia una singură : bogăția documentară relevată cu acest prilej 
este rodul unei activități de peste 
un secol, prin care muzee, biblioteci, școli, universități din țară și de peste hotare, cercetători din variate domenii, starea civilă, persoane particulare au adunat și conservat, cu grija șl pietatea rezervate lui Eminescu, tot ce s-a putut privitor la viața și opera poetului, într-un adevărat cult pentru documentul eminescian, parte a cinstirii 
și nedezmințitei prețuiri de care 
s-a bucurat de-a lungul timpului.Anii copilăriei la Ipotești. cu cele citeva imagini ale părinților și cărților din biblioteca lor, școala de la Cernăuți, cu lecturile esen
țiale pentru formarea intelectuală, au aparținut nu numai familiei și școlii, ci chiar ființei eminesciene, ivită și fortificată in acest climat benefic al dragostei pentru țară, al prețuirii valorilor ei Intr-un mediu intelectual ce va respira permanent în întreaga sa operă. Pe firul biografiei, vitrinele amenajate cu mult bun gust întemeiat pe o profundă cunoaștere științifică au în vedere cele mai importante momente ale evoluției poetului. Revista „Familia" din Oradea, deschisă la numărul care cuprinde poezia „De-aș avea", marchează debutul poetic eminescian, apoi revelația lumii teatrului prin lecturi din mari opere ale lumii (Shakespeare, Schiller), sau prin turneele făcute cu diverse trupe de actori, manuscrise și publicații la care a colaborat, cărți pe care le-a citit, drumurile pe care le-a bătut — toate se îngemănează expresiv într-un ansamblu convingător pentru constituirea personalității sale. Chiar o hartă cu drumurile parcurse de Eminescu din Bucovina la Viena, de la București la Berlin poate sugera in largul context ex- pozițional o idee scumpă celui ce dorește să-l cunoască adevărata viață.Spații largi sînt rezervate participării la viața culturală a țării, colaborării la „Junimea", stabilirii unor strînse prietenii cu Slavici, Creangă, Caragiale sau Maiorescu, vieții de revizor școlar și bibliotecar etc. Dimensiunea publicisticii se relevă atît în perioada ieșeană, dar mai ales in cea de la „Timpul", prin numeroase lucrări originale, facsimile, imagini fotografice — din păcate atît de puține cele ce privesc pe poet însuși — documente de epocă sau mărturii ale cunoscu- ților. în ansamblu, exponatele legate de viața poetului, de la primii ani ai vieții pînă la ultimele momente, inoluzînd șl masca mortuară, se constituie într-o sinteză de mare frumusețe, edificatoare pentru cel ce a fost Eminescu omul, Eminescu artistul, publicistul, dra

maturgul, un Eminescu lui său.Trecută scurta și publicarea suri, în 1833, prin grija lui Ti tu Ma- iorescu, arată că opera editată a lui Eminescu aparține de fapt posterității sale. Parterul expoziției concentrează cele mai de seamă apariții editoriale de-a lungul a peste un secol, piese reprezentative din sute de ediții pe care le-a avut în tiraje imense, de peste 70 milioane exemplare, lucrările eminesciene. Cel mai editat autor român a cunoscut din această perspectivă o continuă ascensiune, de la puținele sute sau mii de exemplare din primele ediții Maiorescu — pe atunci totuși adevărate recorduri de tiraje — Ia sutele de mii de exemplare din zilele noastre, elocvent argument al cererii uriașe de 

Foto : S. Cristiancarte și al posibilității de a o satisface. Cărți din cele mai diferite ca format si ilustrații, acuratețe și profunzime științifică, cărți liliput, de buzunar sau voluminoase opuri stau alături într-o îmbrățișare care spune mult despre popularitatea operei eminesciene, despre efortul făcut în acești ani, mai ales după Congresul al IX-lea, de a oferi lucrări tot mai bune, mai atractive. De la colecțiile de masă : „Biblioteca pentru toți", „Biblioteca școlarului", „Lyceum", „Cele mai frumoase poezii" pînă la edițiile de autor, multe datorate unor iluștri scriitori români, pînă la monumentala ediție de „Opere" în 16 volume începută acum cinci decenii de Perpessicius și Încheiată recent la Editura Academiei, rod al muncii unor cuprinzătoare colective de cercetători, al întregii noastre politici culturale, avem tot atîtea mărturii ale interesului imens pentru opera eminesciană, îmbrățișarea ei de toată națiunea română.Edițiile în limbi străine, tipărite atît în țară cit și peste hotare, în limbi de circulație internațională, participă cu bune rezultate. care se cer sporite, la afirmarea în lume a operei marelui poet, deschizîn- du-i porțile receptării universale.Geniala operă a atras permanent cele mai de seamă condeie critice, istorici literari sau exegeți din alte domenii la luminarea ei dinlăuntru. Alături de seriile de documente, mărturii, cercetări excepționale de exegeză pun tot mai mult în valoare dimensiunile acestei opere. Astfel, lucrările datorate lui Maiorescu. lorga, E. Lovinescu, George Călinescu, Perpessicius, Ș. Ciocu- 

lescu, VI. Streinu, Zoe Dumitrescu- Bușulenga, Edgar Papu, Al. Piru, C. Ciopraga, Eugen Todoran, Augustin Z.N. Pop, E. Simion, D. Va- tamaniuc ș.a., scriitori ca Blaga sauMircea El iade, numeroși autori străini, atîtea alte lucrări din colecții specializate, dovedesc atracția permanentă pentru opera mag- na și pentru deplina cunoaștere a vastelor sale înțelesuri.Alăturind tuturor acestora lucrările cu un pronunțat caracter artistic ilustrate de renumiți artiști plastici, înregistrările pe discuri ale poeziilor eminesciene sau ale muzicii pe aceste versuri, lucrările de artă plastică dedicate poetului fac din expoziția de la Dalles un adevărat eveniment artistic prin care cultura noastră, întregul nostru popor înțeleg să cinstească și în acest fel geniul Luceafărului poeziei românești.
★Arta a fost si rămtne un martor. Poate cel mai atent, cel mai lucid, cel mai obiectiv. Este un adevăr pe care-1 ilustrează cu forța a numeroase exemple concrete expoziția dedicată centenarului Mihai Eminescu. în sălile Dalles artele plastice, bogat reprezentate, alături de documente $1 cărți, alături de obiecte de epocă ți discuri se dovedesc capabile să reconstituie însăși atmosfera epocii 

în care a trăit poetul național, să-l aducă un firesc și necesar omagiu. Gravuri și desene aparținînd unor autori din secolul al XIX-lea, lucrări înfățișind orașe pe care pașii poetului le-au străbătut, preocupări dintre cele mai variate legate de ilustrarea operei sale, prezentarea paralelă a unor lucrări create de artiști contemporani Iui Eminescu, dar și ecourile adinei ale creației sale în conștiința urmașilor aduc in expoziție mărturii pline de sensibilitate, mărturii firește subiective, dar care refac încărcătura de legendă și adevăr ce-i aureolează și astăzi personalitatea.Teritoriile tăcute ale culorii sau volumele sculpturii au fixat revelatoare mărturii despre om, au închis în spațiul imaginilor de artă plastică, mereu altfel, noi experiențe de viață care fac pe deplin posibile conturarea unui spațiu și a unui timp românesc. Ca o columnă a acestui spațiu românesc, figura Luceafărului in viziunea lui Gh. D. Anghel — cea mai frumoasă statuie dedicată poetului — este învestită in contextul acestei complexe manifestări cu sensurile generoase ale simbolului. Un simbol al creativității naționale întruchipate atit de strălucit în geniul e- minescian. Creația poetului mereu însumată contextului și cultural care a produs-o, cată prin ea însăși, dar și fapte exterioare, de ordin și istoric, care l-au decis, măsură sau alta, înfățișarea. Să ne gîndim doar la influenta covîrși- toare pe care a avut-o asupra lui Eminescu lumea teatrului. Să ne gîndim la traseele străbătute cu 

este social expli- prin social !ntr-o

trupele Iul Iorgu Caragiall și Pas- caly și mai apoi la activitatea sa de traducător, de autor și cronicar dramatic. Un portret al lui Mihail Pascaly și Ion Georgescu, o imagine a Teatrului Național de Iser, cîteva piese de recuzită teatrală amintesc, intr-un colț al expoziției, una din preocupările poetului, care afirma răspicat necesitatea existentei unui „teatru național, vrednic de un asemenea nume".în aceeași ordine a preocupării de a contura prin intermediul al

acestea toate sint „privi- universuri eminesciene, constitutive ale uriașului autohton în care se intîl-

tor mijloace de expresie o imagine a preocupărilor culturale dominante in epocă, descoperind uneori surprinzătoare afinități tematice, se înscrie prezența unor lucrări de Grigorescu, Andreescu sau Luchian. O pădure desfrunzită, de Andreescu, Imaginea fulgurantă a codrului in viziunea lui Grigorescu, un portret de Luchian aduc în acest context nu doar simple armonii de linii și culoare, ci mai ales specificul pe care pămîntul românesc l-a conferit acestor armonii : te“ ca naturi cosmos nesc toți marii noștri creatori. Ca și poemele eminesciene, ele exprimă aceeași pasiune pentru pămîntul românesc, miraculos și fecund, pentru aceste spații pe care, din cele mal vechi timpuri, a luat naștere un folclor atît de bogat și variat. Legătura profundă cu tradiția șl Istoria. înțelegerea lor adîncă, varietatea și frumusețea peisajului românesc au constituit, indiferent de mijloacele concrete ale exprimării, rodnice izvoare de creativitate. Dacă uneori pitorescul peisajului s-a dovedit a fi un simplu reper tematic, abordat cu superficială dezinvoltură, așa cum ne arată organizatorii expoziției prezentindu-ne academismul edulcorat al unui G. D. Mirea și Kimon Loghi sau postgrigores- cianismul unui Artur Verona, multe dintre cele mai reprezentative lucrări de pictură contemporană au adus și aduc în atenție tendințe variate de a lega într-o semnificație mai largă, generaliza-

exemplu, Rodica
toare, elemente ale universului natural. De la evocarea casei de la Ipotești, făcută cu decenii în urmă de unul din maeștrii picturii românești — Dimitrie Ghiață, la interpretări mai noi ale „locurilor" eminesciene realizate, de i de Spiru Vergulescu sau Marinescu, observăm, în funcția desigur de datele fiecărei personalități, capacitatea de a transforma subiectele oferite de realitate în subiecte ale artei. Peisajul românesc ca prezență constantă în pictură, ca și în creația eminesciană, își confirmă și acum puterea de sugestie pe care am numit-o „poetică", capacitatea de a fixa, cu mijloace artistice diferite, o atmosferă afectivă. Așa cum încearcă să o facă prezenta în expoziție a unor lucrări moderne, cum ar fi acelea semnate de Ion Popescu Negreni, Ligia Macovei, Ion Sâlișteanu, Ion Gheorghiu, Ion Murariu. Iacob Lazăr. Omagiul sculpturii este reprezentat de numeroase portrete, dintre care a- mintim pe acelea realizate de Ion Georgescu. Filip Marin. Ion Jalea, Oscar Han, Mihai Onofrei. Dumitru Pasima, Marcel Guguianu, Victor Gaga, Florin Musta, Mihai Coșan, care au fixat chipul poetului nepereche. Li se adaugă schițele de proiect pentru monumentul Mihai Eminescu de Dimitrie Pa- ciurea. ca și proiectele recent prezentate in cadrul unui concurs pentru o lucrare de artă monumentală ce va fi ridicată la Botoșani.Prezentată pe unul din panourile centrale ale expoziției, monumentala tapiserie semnată de Cella Neamțu aduce o dată cu freamătul culorii, cu simplitatea atit de elocventă și de intens expresivă a ansamblului, unul din cele mai frumoase omagii ale creatorilor contemporani.Legătura cu opera eminesciană au stabilit-o mai ales lucrările de grafică. Exemplare ale graficii de carte sau ilustrații originale la poeme eminesciene prezentate în expoziție configurează o firească dorință de a tălmăci în imagini un univers spiritual exemplar. Caracteristică este aici o anume economie a mijloacelor, lzvorîtă din dorința de a transmite lucrărilor un maximum de Încărcătură emoțională. De la descriptive la veste" de Mișu tatea paginilor frații de P. Constantinescu la a- celașl poem, și de aici la cartea de gravuri pe motive eminesciene de Ion Panaitescu și la ilustrațiile semnate de Mircea Dumitrescu, Nicoiae Alexi, Marcel Chirnoagă, Done Stan, Corina Beiu Angheluță, Constantin Baciu, asistăm la o continuă adaptare a mijloacelor plastice la structura temelor oferite de poemele eminesciene.Discuri și note muzicale cu lucrări inspirate de creația poetului, ca și manuscrisele unor asemenea lucrări (de exemplu opera-balet „Luceafărul" de Gheorghe Dumitrescu, alături de un exemplar din almanahul „România jună" din 1883 în care poemul a fost tipărit pentru prima dată și de ediții liliput ale aceleiași lucrări), aduc de asemenea în sălile dedicate o- magierii Poetului național mărturii capabile să creeze un spațiu spiritual înalt, in care lucrări de artă de cele mai și modalități de lese o minunată sară comuniune.

ilustrațiile fastuos „Călin, file de po- Teișanu la gravi- originale cu ilus-

diferite categorii exprimare stabi- șl atît de nece-
Emil VASIIESCU 
Marina PREUTU

între manifestările cultural-artistice prestigioase desfășurate in ultima perioadă în Cluj-Napoca se înscrie mai întîi „Gala laureaților Festivalului artei studențești", parte componentă a marelui festival al muncii și creației. Spectacolul intitulat semnificativ „Cintăm tinerețea șl măreția patriei", dedicat celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, a adus în scena de la casa de cultură a studenților cele mal bune forțe artistice din rîndurile studenților și elevilor. Nu știai ce să admiri mai întîi în acest spectacol de înaltă ținută artistică — taragotul unic în lume al lui Dumitru Făr- cas, dansul popular „Haba", condus cu atîta pricepere de vechiul animator Lau- rențiu Hodorag, umorul debordant al brigăzii artistice „Bum" a facultății de mecanică sau momentul comemorativ „Mihai Eminescu", în care studenta Ioana Mor- coase s-a distins prin recitările sale vibrante ? Studenții-artiști clujeni sînt bine cunoscut! în tară șistrăinătate, așa căn-au surprins pe nimeni performantele lor artistice, fie că a fost vorba de folclor sau de arta cultă. In aceeași casă de cultură a studenților, devenită adevărată cutie de rezonantă a spiritualității transilvănene, ca șl la alte săli din municipiul de pe Someș s-au prezentat montajele lite

y

rare șl recitalurile de poezie la care și-au dat întîlnire interpret! promovați în etapa republicană din majoritatea județelor Transilvaniei, respectiv Bihor, Bistrița-Nă- săud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare. Sălaj. Cu toate că folclorul (îndeosebi cel despre martirii neamului, de la Horea la Avram Iancu și Vasile Lucaciu, „leul de la Sisești") a dominat repertoriile tuturor colectivelor, cîteva nume de poeți clasici sau contemporani au revenit ades, printre ele numărîndu-se, în mod firesc. Mihai Eminescu. George Coșbuc, Lucian Blaga, Aron Cotruș. Mihai Beniuc, Nichita Stă- nescu, Marin Sorescu, Constanța Buzea. Cu versuri din mai tinerii poeți George Țăr- nea și Horia Bădescu s-au realizat montaje și recitaluri, uneori memorabile, cum a fost cel al lui Radu Țuculescu, pe ciclul de versuri de factură folclorică aleasă „Ano- nimus" al lui Horia Bădescu.O observație generalizatoare se impune, județul Satu Mare distingindu-se prin spontaneitatea și autenticitatea asigurate deseori de creatorii locali ca Ioan Vădan, iar județul Cluj prin elevație și elaborare minuțioasă. între a- cești doi poli ai virtuților artistice s-au situat mai toate colectivele. echilibrate fiind cele din județul Hunedoara, beneficiar al contribuției unui poet ca Eugen Evu șl a unei interprete de sensibilitatea lui Geni Maxim. Evident. în comparație cu edițiile
PRINCIPIALITATE

(Urmare din pag. I)în acțiunea factorilor obiectivi, sint condiționate de cunoașterea tendințelor legice din evoluția societății contemporane. întreaga activitate teoretică a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, neabătut călăuzită de principiile socialismului științific, aplicate creator la condițiile țării, ale fiecărei etape de dezvoltare, este îndreptată spre investigarea profundă a realităților — condiție esențială in elaborarea soluțiilor teoretice și practice cerute de dezvoltarea socială, de fundamentarea științifică a întregii activități de conducere a societății. Obiectivele politicii partidului pornesc de la realitățile eco- nomico-sociale concrete ale societății socialiste românești, precum și de la marile procese și transformări care au loc in lumea contemporană examinata în spiritul concepției socialismului științific, al cauzei progresului social continuu. Ținînd seama de sarcinile construcției socialismului, analizînd posibilitățile reale ale țării noastre, partidul a stabilit linia dezvoltării economice în fiecare etapă, ritmul și proporțiile de creștere a tuturor sectoarelor și ramurilor economiei noastre naționale. Axul politicii partidului il constituie identificarea și punerea activă în valoare a tuturor resurselor și posibilităților de care dispune țara noastră in vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Partidul și statul nostru socialist au asigurat și asigură o justă repartizare a venitului național pentru fondul de consum și fondul de dezvoltare — circa 70 la sută din venitul național fiind destinat fondului de consum, iar circa 30 la sută fondului de dezvoltare.înfăptuirea obiectivelor stabilita de partid în industrie, în agricultură, în cercetarea științifică, în în- vățămint, în toate domeniile este condiționată de o intensă activitate de perfecționare in continuare a relațiilor de producție și sociale, a conducerii societății socialiste. Pentru ca relațiile de producție socialiste să-și păstreze rolul de motor principal, de stimul al dezvoltării forțelor de producție, ele trebuie perfecționate și adaptate schimbărilor care intervin în producție. Unul din marile merite ale activității teoretice și practice a partidului în perioada ultimilor ani il reprezintă complexul unitar de măsuri inițiate de secretarul său general, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și care vizează, într-o conexiune dialectică, toate laturile principale ale structurii și mecanismului economiei : producția, repartiția, circulația, planificarea și pirghiile economico-financiare.în acest context, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a definit magistral conceptul românesc de auto- conducere muncitorească, pe temeiul căruia a fost instituționalizat un sistem complex de forme, metode și mecanisme în măsură să asigure participarea la decizie a maselor largi de oameni ai muncii, întărirea răspunderii, ordinii, disciplinei, punerea largă în valoare a inițiativei și spiritului gospodăresc ale celor ce muncesc. 

anterioare, arta spectacolului bazat pe poezie, cind e inspirat aleasă, e în plină înflorire, intr-o creștere calitativă. Se recită mai bine în 1989 decît în ediția de debut a festivalului și inter- prețil dovedesc bun gust în alegerea textelor lirice, fie că e vorba de virtuțile lor artistice intrinseci, fie de cele moral-educative, cu o mare rezonantă patriotică. Ca unul care am urmărit acest domeniu al manifestărilor artistice consecvent, nu pot decît să aplaud poezia cu ecou în conștiințe la scenă deschisă. Important ni se pare și faptul că aceste spectacole bune de poezie sint susținute, in e- gală măsură, de colective ostășești, ca și muncitorești sau ale centrelor de cultură și creație ..Cîntarea României" din sate.O consfătuire pe țară consacrată spectacolului de poezie s-ar impune, desigur, după încheierea tuturor manifestărilor din etapa republicană. Poeți șl actori de mare talent ar putea să-și rostească opiniile în acest domeniu pe cit de simplu, pe atît de eficient, artistic și e- ducativ.în general, cum s-a văzut, de pe scenele festivalului sînt rostite tot mai frecvent poeziile bune, frumoase : versurile dedicate țării, poporului, creația patriotică de autentică valoare aparținînd poeților de ieri și de azi. Este un fapt pe deplin îmbucurător.
Nlculae STOIAN

ȘI CREATIVITATECongresul al IX-Iea — ca șl congresele și conferințele naționale care i-au urmat — a proclamat cu putere necesitatea obiectivă a exercitării la un nivel tot mai înalt a rolului conducător al partidului în societate. Relevînd legitatea dialectică a dezvoltării și înnoirii partidului in pas cu evoluția de ansamblu a societății, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a formulat implicit un principiu de bază al teoriei despre partidul revoluționar, potrivit căruia partidul nu poate fi privit drept ceva atemporal, ca întruchipare rigidă a unor principii de organizare și activitate date o dată pentru totdeauna, ci ca un organism social viu, supus schimbării și evoluției, în organică interconexiune cu mediul social șl național în care acționează, în funcție de conținutul concret al etapei generale de dezvoltare. Concepția cu privire la rolul partidului de centru vital al societății implică, în esență, ca funcțiile sale de forță conducătoare să se exercite din interiorul societății, al organismelor sociale, de stat și economice, pentru o mai bună stimulare a energiilor și inițiativei maselor, pentru dezvoltarea democrației socialiste. De aici rezultă, așa cum subliniază tovarășul Nicoiae Ceaușescu, că „partidul s-a transformat și se transformă continuu — și aceasta nu dimlnuind forța șl activitatea sa revoluționară, ci ridicind, alături de el, întreaga națiune, masele largi populare". Cu cît poporul participă mai activ la conducerea societății, cu atit partidului li revine o mal mare răspundere în ceea ce privește conducerea maselor populare și concentrarea eforturilor acestora spre rezolvarea cu succes a sarcinilor care se pun într-o etapă sau alta a construcției socialiste.Asigurarea înfăptuirii cu succes a politicii partidului, a obiectivelor și sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate șl Înaintării României spre comunism este, în ultimă instanță, condiționată de formarea și educarea omului nou, a conștiinței socialiste a maselor, corespunzător cerințelor și imperativelor sociale contemporane. Partidul nostru acționează în direcția înțelegerii de către fiecare om al muncii a cerințelor și necesităților obiective ale construcției socialiste, în direcția mobilizării maselor la înfăptuirea programului său. pentru educarea revoluționară, patriotică a oamenilor muncii, pentru aplicarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste, pentru combaterea mentalităților retrograde și cultivarea nobilelor idealuri ale comunismului, ale umanismului revoluționar. Schimbările produse în nivelul de gîndire și conștiință al poporului își găsesc expresie în răspunderea cu care el acționează pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru mersul înainte al construcției socialiste.
Prof. unlv. dr. Vasile RUS

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 11 ; Hagi Tudose
— 18 ; (sala Amfiteatru) : Campionul
— 11 ; Cineva te iubește — 18 : (sala 
Atelier) : Clovnii — 11 ; Ultimul set
— 18
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Horia Sabin Drăgol
— pian, Theodor Pană — vioară, la

plan Viorica Boerescu — 10,30 ; Seară 
de sonate. Răsvan Neculai — violon
cel. Camelia Cojocaru-Sima — pian
— 17,30 ; (Ateneul Român) : „Panora
mic XX“. Ansamblul „HYPERION". 
Conducerea muzicală Iancu Dumi
trescu — 11 ; Concert prezentat de 
orchestra „CAMERATA". Dirijor : 
Iosif Ion Prunner. Soliști : Raluca 
Voicu —• vioară, Corina Stoian — vi
oară, Paul Ratz — violă, Mihai Maxim
— flaut — 15 ; Concert vocal-simfonic. 
Dirijor ; Mircea Cristescu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Inimă de 
copil — 11 ; Flautul fermecat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Leo

nard — 10,30 ; Vinzătorul de păsări
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10,30 ; Mizantropul 
— 18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Astă seară stau acasă
- 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Cuibul — 10 ; Livada de
vișini — 18 ; 
miliardarilor

(sala Studio) : Complotul 
- 18,30

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Pescărușul — 10 ; Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 18 ; (în
foaier) : Pasărea măiastră — Maria 
Tănase — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 18 ; (la Teatrul de vară He
răstrău) : Tempo, tempo — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, în 
sala Teatrului de comedie) : Cum se 
cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30 ; Intîmplare din 
cartierul Soho — 18

• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala
Victoria) : Bu-Ali — 11
• Studioul de teatru I.A.Ț.C. (15 72 59):
Dalbul pribeag — 19

cinema
• Viata ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) : GRIVIȚA (17 08 58) 
— 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 17; 19
9 Cuibul salamandrelor: GRIVIȚA — 
9; 11; 13; 15

• în fiecare zl mi-e dor de tine :
VOLGA — 9; 11; 13; 15
• Cele trei fețe ale iubirii („Zilele 
filmului japonez") : STUDIO (59 53 15)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20
• Maria și marea : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Maria și Mirabela în Tranzlstorla :
ARTA (213186) — 15; 17; 19
• Francois Villon : COSMOS (27 54 95)
— 9; 13; 17,30
• Fata de pe rîu : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 11; 13; 15; 17; 10

• Vine Jonny t DOINA (16 35 38) —
9; 11; 13
• Jandarmul șl jandarmerlțele : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Comisarul : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19
• Gobseck s VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
• Ar trebui să fie mereu duminică i 
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
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Ziua Aviației Republicii Socialiste România \ REPORTAJE» NOTE» INFORMA ȚH
Vizita delegației Comisiei Centrale de Control 

a Partidului Socialist Unit din Germania

PUTERNICE, CUTEZĂTOARE, ARIPILE PATRIEIIn continuarea unei frumoase trauiț-, sărbătorim, in fiecare an, in a treia duminică a lunii iunie. Ziua Aviației Republicii Socialiste România. La acest eveniment, toți cei care se află la comenzile aeronavelor civile sau militare românești, Ia posturile de muncă și luptă legate de zborul acestora raportează noi și importante succese obținute in cinstea celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a Congresului al XIV-lea al partidului, dovadă revelatoare a inaltci lor conștiințe socialiste, a devotamentului nețărmurit față de patrie, partid si popor, a sentimentelor de profundă dragoste și Înaltă prețuire pe care Ie nutresc față de genialul ctitor al României socialiste moderne, marele Erou al neamului românesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Animați de cele mal alese gin- duri, străjuitorii cerului senin al patriei dau. la sărbătoarea lo-. expresie recunoștinței nemărginite față de 'lustrul conducător al tinelor României socialiste pentru gri.ia permanentă acordată dezvo'- tării industriei aeronautice ro-nă- ne-tl moderne, al cărei genial fondator este, dotării aviat’ei cu aeronave de producție românea-"’’. dicării continue a capacității de anăra-e a patriei.Rindurile care urmează iși propun să surprindă citeva secvențe din activitatea celor ce slujesc cu credință patria in rindurile cutezătorilor aerului.
★...Supersonicele slnt mașini de luptă de complexitate cu totul deosebită, adevărate uzine zburătoare comprimate intr-un volum de cîțiva metri cubi și propulsate în văzduh de motoare de mare putere. Piloții unor asemenea aeronave sînt instruițl la nivelul cel mai înalt, iși cunosc teme’nic, în amănunt aparatul, slnt adevă-ați maestri ai Întrebuințării în luptă a acestuia. Temerarii zburători militari dovedesc mereu că au pregătirea si calitățile necesare pentru îndeplinirea cu succes a oricărei misiuni, oricît de dificilă ar fi a- ceasta — așa cum li se cere nrin Directiva comandantului suprem. Dar să-l însoțim ne unul dintre ei într-o asemenea misiune.—La manșa avionului, locote- nent-colonelul Petre Ciucan navighează cu sute de kilometri la oră prin oceanul de nori și se gîndește la confruntarea pentru care decolase. A mai executat trageri în ținte reale. De fiecare dată, lucrurile s-au desfășurat în cele mai bune condiții. Pregătirea, experiența sa îl determină să abordeze cu optimism și misiunea de astăzi... De data aceasta insă nu va mai fi deloc ca înainte. Interceptarea frontală este o întreprindere cu totul și cu totul temerară. Va descoperi ținta și o va ataca din față. Nu din spate, nu din lateral, cum a făcut de nenumărate ori pină acum, ci frontal, în fapt, acțiunea nu va dura decît cîteVa secunde. Viteza avionului său se va * * însuma cu cea a țintei. Asta va însemna peste o mie ont sute kilometri pe oră. Deci, mai mult de cinci kilometri pe secundă ! ! 1 Va fi o lntîlnlre fulminantă, o întîlnire de gradul... cel mai îna't I

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 18 iunie, ora 20 — 21 iunie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi răcoroasă in pri
mele zile, apoi se va încălzi ușor, vor 
cădea ploi, mai ales averse, cu o frec
vență mal mare la Începutul intervalu
lui, in sudul șl sud-estul țării, apoi nu-

Meciurile disputate ieri tn etapa a 33-a a campionatului diviziei A la fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate : F.C. Argeș — Universitatea Cluj-Napoca 2—1 (1—0), Ranid — Sportul 4—4 (1—2), Steaua — Flacăra 4—1 (1—0), F.C. Farul — F.C.M. Brașov 1—0 (0—0). S.C. Bacău — Corvinul 3—1 (2—0), Oțelul - A.S.A. Tirgu Mureș 3—0 (1—0), Victoria — Dinamo 1—4 (0—1), F.C. Bihor — F.C. Olt 2—1 (1—0), F.C. Inter Sibiu — Universitatea Craiova 1—1 (1-0).Programul ultimei etape este următorul : „U“ Cluj-Napoca — F.C.Inter, Sportul — F.C. Argeș, Flacăra — Rapid. F.C.M. Brașov — Steaua, Corvinul — Oțelul, A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Farul, Dinamo — S.C. Baeău, F.C. Olt — Victoria, „U“ Craiova — F.C. Bihor.
★VOLEI. în prima zl a turneului de calificare pentru Campionatul european feminin de volei, ce se desfășoară la St. Nazalre (Franța), selecționata României a întrecut cu scorul de 3—0 (15—0, 15—11, 15—5), formația Greciei. într-un alt joc, reprezentativa Elveției a dispus cu 3—2 (15—8, 15—11, 14—16, 12—15,15—9) de echipa Franței.ȘAH. O în ziua de repaus a turneului internațional feminin de șah de la Piotrkow Tribunalski s-a desfășurat un concurs de șah rapid cu participarea a 12 jucătoare. Pe primul loc, la egalitate, cu cite 9 puncte, s-au clasat Gabriela Stanciu (România) și Ketevan Kahiani (U.R.S.S.). Locul al treilea a fost ocupat de Xe Tziun (R. P. Chineză), cu 8,5 puncte. ® După 10 runde și disputarea partidelor întrerupte, in turneul internațional de șah de la Rotterdam conduce marele maestru sovietic Anatoli Karpov, cu 6 puncte, urmat de englezul Nunn — cu 5,5 puncte, în partidele întrerupte Karpov a remizat cu Short, iar Iusupov a împărțit punctul cu Nogueiras.

Se află in stratosferă. Sub supersonic, norii se așază în fantastice construcții. Dar ochii pilotului sint numai pentru a căuta ținta. Mai sus o mie-două de metri... sau mai jos... sau mai la stingă... Iat-o ! Pe ecranul radiolocatorului apare distinct semnul bine cunoscut: ȚINTA! „Văzut ținta", raportează. Se duce cu manșa direct pe ea, „o așază" în centrul colimatorului : „încadrat" — transmite celor de la sol. Dar nu apucă să termine cuvîntul, că semnul dispare brusc— Manevrează ! Ținta manevrează ! înclină fulgerător avionul... viraj vertiginos... regăsește semnul... reîncadrează și trage— degajează aooi cîteva grade... rămîne în poziția aceasta pentru a dirija racheta plecată de ne rampa zburătoare... o secundă, două— zece... un incendiu fulminant izbucnește undeva departe de el... Devenită o masă Incandescentă, ț’nta se prăvale în hăul de nori. Gata IAceasta a fost o interceptare

Foto : Șt. Ionescu

DOU

PANORAMIC JUDEȚEAN

frontală reușită ! Pentru cei de la sol totul s-a înfățișat în trei cuvinte : „...văzut... încadrat... degajat...". Dar pentru el, pentru comunistul, pentru luptătorul aerian Petre Ciucan, pilot clasa intîi, zburător curajos, încercat, pentru el ce a însemnat reușita interceptării frontale ? Sigur, mai întii o confirmare. Confirmarea faptului că este bine instruit, că deprinderile sale se află la cota măiestriei, că poate acționa cu eficiență și într-o asemenea situație. înapoia aeestui succes stau numeroase ore de zbor, mii de antrenamente la sol sau in aer, un masiv consum fizic și nervos.—Este vară deplină, tar pe aerodromurile Școlii Militare de Ofițeri de Aviat’e ..Aurel Vlaicu" activitatea se desfășoară din n’in. Să ne onrim pe cel unde se instruiesc In zbor suboi donatele colonelului Virgil Bucătaru. Elicopterele decolează și aterizează necontenit de cîteva ore bune. Rînd ne rînd, iau loc alături de instructorii de zbor cele care peste puțin timp vor constitui prima promoție de ofi- țeri-femei luptători aerieni. Să facem cunoștință cu citeva dintre ele. Eleva sergent Elena Co'ofreț a ajuns la aviație via... Facultatea de electronică de la Iași. Hotărârea de a deveni aviator a izvorît dintr-o pasiune reală, pasiune onorată ulterior cu rezultate remarcabile în întreaga ei activitate de învățămint si zbor. Elena este pe punctul de a absolvi școala ca șef al promoț’ei de ofițeri de aviație din care face parte.Sau eleva sergent Simona Mir- cescu. Ea, susțin cei din jur, chiar de la intrarea în viață cârcă a fost destinată pentru aviație, pentru zbor : s-a născut... într-un a- vion. Fontul s-a Intimnlat într-o cursă TAROM, între Tul cea și București, și, în mod sigur, prezența la școala de ofițc-i de aviajja se lea^ă si do episodul ven'r’i «>l n» lume. Suhț-’-’că. nareă frav’lă, S’mnm se st’ădu’est'' si reușește să tină,., «pisvl cu amhiț'onse’" sale cn’e-n. Cu e’eva nlutnn’e- C'"TV'- l’a Ti'—s ("«•*«  nct-ulei de ci c’e’ettn fete r>rs rh'e--
tid" a-estet —em’c-p aaviației noastre militare. O premieră cu totul reus'tă dacă ținem seama de antrenamentul substanțial cănătat ne elicopter, de rezultatele Ia învățătură.— Nu v-a fost greu ? — o întrebăm pe eleva plutonier Țurcaș.— Au fost și momente mai dificile. Dar ne-am mobilizat și am învins de fiecare dată, așa cum ar face orice om, fie băiat, fie fată, care și-a găsit locul potrivit. în școală ne-am bucurat de toate condițiile necesare formării noastre ca piloțl, ca militari, ca oameni ai societății. Comuniștii ne-au a- cordat încrederea de a ne primi pe toate în rindurile lor, fapt care a constituit un eveniment marcant al devenirii noastre. Mindre să facem parte din promoț'a celei de-a 45-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944, a Congresului al XIV-lea al partidului, ne pregătim să luăm contact cu viața din unitățile de luptă unde ne vom preocupa să atingem în cel mai 

scurt timp nivelul de instruire care să ne permită să îndeplinim misiuni aeriene la nivelul exigențelor actuale, în conformitate cu cerințele Directivei comandantului suprem....Aeroportul Otopeni. Ritmul activității este dinamic, intens. La fiecare 5—10 minute aterizează sau decolează o aeronavă. între acestea și cele ale companiei TAROM. „în prezent, ne precizează Ion Rădu- lescu, de la Departamentul Aviației Civile, avioanele purtînd însemnele noastre naț'ona’e aterizează pe 39 de aeroporturi ale marilor orașe ale lumii și acoperă în mod regulat linii aeriene care însumează peste 120 000 km. Aviația civilă românească a luat un avint fără precedent în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, în anii de glorie pe care îi numim „EPOCA. NICOLAE CEAUȘESCU". Datorită grijii speciale pe care personal secretarul general al partidului o poartă acestui important sector economic, parcul nostru de avioane se îmbunătățește și îmbogățește mereu, inclusiv cu produse ale industriei noastre aeronautice, iar de curind bazei aeroportuare de Ia Otopeni i s-a adăugat o nouă și modernă pistă de de- colare-aterizare.Vocea calmă a crainicului de serviciu anunță aterizarea cursei TAROM Paris — București. După citeva minute ne aflăm față In față cu echipajul aeronavei.— A fost un zbor fără nici un fel de probleme, așa cum sint toate zborurile avioanelor TAROM — no spune comandantul Gheorghe Oprlș, pilot care a zburat peste 8 800 de ore la comenzile a 6 tipuri de aeronave. Vremea a fost bună și la decolare, și în zbor, și acum, aici, la aterizarea in patrie. Deviza noastră — rapid. Plăcut, sigur — este onorată de fiecare dată, de ace«ța și statisticile internaționale de șoec'alitatn situează constant ■i zborurile aviaț'ei românești de transport De unul din primele două locuri în lume. Ceea ce, vă asigur, nu-i puțin deloc.Aflăm și alte lucruri interesante de la interlocutorii noștri. între altele, reținem că, in anii 1987 și 1988, compania a ocupat locul I în întrecerea socialistă pe ramură, obținînd „Ordinul Muncii" clasa I.— Anul acesta vrem să reedităm rezultatele anterioare foarte bune — intervine Cornel Negrea- nu, și el comandant de aeronavă. Sintem hotărîți ca, așa cum ne cere secretarul general al partidului, să facem din 1989 anul cu cele mai mari succese din întreaga noastră activitate, să întimpinăm așa cum se cuvine mărețele evenimente politice pe care le vom trăi în perioada care urmează.Militari sau civili, la începuturile profesiunii sau adevărați ași ai pilotajului, aviatorii români se află mereu la datorie, continuind și îmbogățind tradițiile aeronauticii naționale, făcînd mereu dovada pasiunii lor pentru zbor, a sentimentelor de fierbinte și înălțătoare dragoste față de patria al cărei chip îl poartă mereu în piepturile cutezătoare...
Maior Dumitru AMARIE1

sum de combustibil si 
energie. Noul tip de 
locomotivă, care a fost 
livrat întreprinderii 
Miniere Peșteana, 
poate lucra la trepte 
de viteze mici, cu 
forță puternică de 
tracțiune, ceea ce per
mise manevrarea opti
mă, in punctele de 
încărcare a lignitului, 
a unui tren-navetă 
specializat de 3 200 
tone. Poate fi condusă 
direct de la pupitrul 
de comandă sau prin 
telecomandă electrici 
de la punctul de con
trol din exploatările 
carbonifere.

A Specialiștii de la 
Stațiunea de Cerce
tare și Producție Po
micolă Dolj au omolo
gat un portativi vege
tativ de cireș C-12 
care prezintă carac
teristici superioare 
celor cunoscuți pină 
in prezent. De altfel, 
calitățile deosebite ale 
noului portaltoi sint 
ilustrate de practică, 
prin înființarea unei 
moderne plantații in 
zona Livezi-Podari 
din vecinătatea Cra- 
iovei.

A De la întreprin
derea de Tractoare și 
Mașini Agricole Cra
iova a fost livrat 
produsul cu numărul 
de fabricație 855 000. 
La această cunoscută 
întreprindere craio- 
veană se realizează in 
prezent o gamă diver
să și complexă de 
tractoare agricole și 
industriale, mașini de 
administrat amenda
mente și îngrășăminte 
naturale, cisterne și 
pluguri.

A La Institutul de 
Cercetare Științifică, 
Inginerie Tehnologică 
și Proiectare Minieră 
pentru Lignit Craiova 
s-a realizat, in avans, 
documentația tehnică 
de execuție pentru 
deschiderea unor noi 
cariere de lignit in 
județele Gorj și Me
hedinți..O tn zona centrală 
a municipiului Craio
va și în cartierele de

locuințe „George E- 
nescu" și „Lăpuș — 
Argeș" au fost des
chise. de la începutul 
anului, 16 noi unități 
prestatoare de servicii 
aparținînd Uniunii Ju
dețene a Cooperative
lor Meșteșugărești. Cu 
acestea, numărul to
tal al unităților cu 
acest profil din jude
țul Dolj a ajuns la a- 
proape 700, pină la 
sfirșiul anului urmînd 
să se mai dea in fo
losință 24 de unități.

A Teatrul Național 
din Craiova a inițiat în aceste zile un ciclu 
de spectacole-dezba- 
tere pentru colectivele 
de oameni ai muncii 
din industria județu
lui Dolj, sub genericul 
„Piese scrise și re
prezentate în climatul 
ferțil creat de Con
gresul al IX-lea al 
Partidului Comunist 
Român". Este vorba 
de creații care s-au 
bucurat și se bucură 
de prețuire din partea 
publicului spectator.

A De la tinăra În
treprindere de Trans
formatoare Electrice 
din Filiași au fost li
vrate la export, in 
avans față de terme
nele contractuale, un 
mare număr de trans
formatoare de medie 
putere Și motoare 
electrice de curent 
continuu.

O Printre noile ca
pacități de producție 
puse in funcțiune in 
acest an se numără 
grupul energetic nr. 2 
la Centrala Electrică 
de Termoficare Craio
va II, o capacitate 
pentru producerea de 
motoare electrice cu 
curent alternativ la 
Întreprinderea „Elec- 
trovutere", una pentru 
fabricarea de inserții, 
metalice necesare în
treprinderii „OLTCIT" 
și alta pentru produ
cerea de piese turnate 
din fontă cenușie la 
întreprinderea de 
Tractoare și Mașini 
Agricole.

Nicolae 
BABALÂU

butat la Tirgu Jiu prin vernisarea expoziției de fotografie și pictură „Pagini din epopeea cinematografică națională" și prezentarea — în mai multe localități — a unui ciclu de expuneri pe tema „Congresul al IX-lea al partidului t Pmtrâ de hotar în evoluția societății românești contemporane", țgllția din acest an programează o paietă largă de acțiuni și mijloace educative — evocări, medalioane, expuneri, Intîlniri cu regizori și creatori. simpozioane, schimburi de experiență — urmate de vizionarea unor filme artistice și documentare. Bucurindu-se de" un larg interes din partea publicului, „Luna culturii cinematografice" se constituie intr-o valoroasă acțiune de educație Socialistă a maselor. (Dumitru Prună).
BUZĂU : Piese 

și subansamble 
recondiționateîn vederea efectuării la timp și de bună calitate a lucrărilor de Întreținere, revizii și reparații la utilajele șl instalațiile tehnologice. In unitățile industriale ale județului Buzău se desfășoară o intensă activitate pe linia creșterii volumului de piese recondiționate. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, pe ansamblul economiei județului Buzău volumul pieselor de schimb, al subansamble- lor și reperelor recondiționate s-a ridicat la 45 milioane lei. (Stelian Chiper)

• tn municipiul 
Craiova, în orașele Fi
liali, Băilești, Calafat 
St Segarcea, precum și intr-o serie de co
mune viitoare centre 
agroindustriale s-au 
deschis noi șantiere 
de locuințe. Așa cum 
ne spunea ingine
rul Gheorghe Unquru, 
directorul Trustului 
de Antrepriză Genera
lă Construcții-Montaj 
Doi}, in noul ansamblu 
de locuințe, început 
recent, in zona „Lăpuș 
— Argeș" din Craiova 
s-a aflat amplasat și 
apartamentul cu nu
mărul 110 000. Atitea 
apartamente si case 
noi s-au construit din 
1965 și pină in prezent in orașele și comunele 
județului Dolj. Numai 
in actualul cincinal 
s-au dat in folosință 
10 000 de aparta
mente.O Lucrătorii ogoa
relor sînt ferm hotăriți 
ca in acest an să ob
țină cele mai mari 
producții- Paralel cu 
alte măsuri privind 
creșterea potențialu
lui productiv al pă
mântului, au fost in
troduse in circuitul 
rodniciei incă 6 000 
hectare irigate, ampla
sate in sisteme'? Ne- 
deia — Jiu și Filiași — 
Tdtomirești. Cu a- 
cestea, suprafața tota
lă irigată in județul 
Dolj a ajuns la 304 476 
hectare.

Q De la o zi la alta, 
„Parcul poporului" din 
Craiova dev'ne tot 
mai frumos și primi
tor. Prin grija edili
lor și cu sprijinul ce
tățenilor, tineri si 
virstnici, s-au făcut 
ample lucrări de re- 
amenajare și dotare.A La Fabrica de 
profil a Întreprinderii 
„EÎectroputere" Craio
va a fost realizată 
cea dinții locomotivă 
electrică de 84 kW de 
manevră Ea este des
tinată manevrelor in 
carierele din exploa
tările carbonifere de 
lignit, înlocuind loco
motivele cu mare con

în zilele de 13—17 Iunie a.c., o delegație a Comisiei Centrale de Control a Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de tovarășul Erich Miickenberger, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele comisiei, a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., o vizită in țara noastră.Oaspeții au avut convorbiri cu tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid. De asemenea, membrii delegației s-au întilnit
t V

11,30 Lumea copiilor (color) • Telefil- 
moteca de ghiozdan. „Căpitanul 
vasului -Pelerin-". Producție a 
studiourilor sovietice. Premieră TV. 
Episodul 3

12,25 Sub tricolor, la datorie ! (color)
12,40 viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminica! (color) 
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Clntarea României (color). Oma

giul târli conducătorului Iubit. 
Emisiune realizată tn colaborare cu 
Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste și cu Comitetul de C"1*.nrA  
șt Educație Socialistă al județului 
Blstrlța-Năsăud

30.20 Film artistic (color). „Frații" 

vremea

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL : Ieri, în divizia A

SFÎNTU GHEORGHE : 
Rezultate ale modernizării 

producțieiColectivul de muncă de la întreprinderea de Mașini-Agregat și Sub- ansamble Auto din municipiul Sfîntu Gheorghe depune eforturi susținute pentru optimizarea procesului de producție și organizarea muncii. Se investește multă inteligență tehnică pentru modernizarea secțiilor de turnătorie, forjă si de montaj al cutiilor de viteze pentru autovehicule. Referindu-se la modernizarea liniei de montaj, EmanoiI Mitrea, secretarul comitetului de partid din întreprindere, preciza : „Prin încheierea acestei importante acțiuni, cutiile de viteze ce poartă marca fabricii noastre vor fi mai competitive, crescînd gradul de fiabilitate al acestora. Concomitent eu crearea unui flux continuu în montarea cutiilor de viteze și respectarea riguroasă a normelor tehnologice se asigură și un climat ergonomie de lucru ce va contribui la' întărirea disciplinei de producție si la creșterea productivității muncii. (Constantin Timar u).
GORJ : „Luna culturii 

cinematografice"în această lună, în așezămintele de cultură și unitățile cinematografice din județul Gorj se desfășoară o amplă acțiune educativă sub genericul „Luna culturii cinematografice". Manifestarea a de

și au purtat convorbiri la Comitetul Municipal București și Comitetul Județean Constanța ale P C.R., au vizitat întreprinderi Industriale și agricole, obiective social-culturale din Capitală și județul Constanța, luînd cunoștință de activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, precum și de realizările obținute de poporul român in întimpinarea celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de e- liberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a celui de-ai XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.
21.55 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 1» IUNIE 198» 'i’,"

19,00 Telejurnal
19,25 Ctitorii ale Epocii de aur (color) 

Renere noi pe Argeș
19,45 Știința pentru toți (color) • Ener

gii neconvenționale (II)
20,10 Industria — programe prioritare 

0 Creșterea productivității muncii 
In construcții

20,30 Tezaur folcloric (color)
21,00 Localitățile țări! in anul 45 a! re

voluției « Orizonturi de viață nouă 
— reportaj (color)

21,20 confruntările de Idei tn lumea con
temporană (color) • Socialismul 
adevărata cale de progres social

21,35 Ce-tl doresc eu tie, dulce Românie. 
Versuri patriotice, revoluționare 
(color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului î 

mal pe alocuri șt mal ales tn zonele de 
deal. Temperaturile maxime ale zilei 
vor fi cuprinse intre 16 șl 26 de grade, 
iar cele minime din cursul nopții, țrțtrg 
6 și 16 grade, tn București : Vremea va 
fi răcoroasă în primele zile, apoi se va 
Încălzi ușor. Cerul va fi temporar noros, 
Iar tn primele două zile mai slnt poilbi- 
le averse de ploaie, mai ales după- 
amlaza. Temperatura aerului va urca la 
p.rînz pină la 23—26 de grade, și va 
cobor! noaptea pină la 13—15 grade.

înaintea ultimei etape, clasamen-
tul se prezintă astfel :1. Steaua 33 31 2 0 119—26 612. Dinamo 33 30 1 2 130—30 613. Victoria 33 19 5 9 79—59 434. Flacăra 33 15 4 14 59-r-46 315. „U" Craiova 33 11 6 13 49—52 346. F.C. Bihor 33 13 6 14 40—43 327. F.C. Olt 33 12 8 13 37—45 328. Sportul 33 14 4 15 50—59 329. F.C. Inter 33 13 5 15 43—54 3110. F.C.M. Brașov 33 12 6 15 44—50 3011. F.C. Argeș 33 13 4 16 40—48 3012. F.C. Farul 33 13 4 16 32—46 3013. S.C. Bacău 33 13 3 17 49—55 2314. „U" Cluj- Napoca 33 to 8 15 40—53 2815. Oțelul 33 11 6 16 36—55 2816. Corvinul, 33 12 3 18 43—68 2717. Rapid 33 10 3 20 38—63 2318. A.S.A. Tg. Mureș 33 2 2 29 21-97 6

★NATAȚIE. în cadrul campionatelor de natație ale R. D. Germane, de la Magdeburg, Kristin Otto a stabilit cea mai bună performanță mondială a anului in proba feminină de 100 m spate, cu timpul de l’01”77/100. Alte rezultate : feminin: • 400 m liber : Anke Mohring — 4’08”63/100 ; masculin : 100 m liber : < Nils Rudolph — 50”61/100 ; 200 mspate : Tino Weber — 2’01”39/100.HANDBAL. în ziua a doua a turneului internațional masculin de handbal de la Belgrad, selecționata Iugoslaviei a învins cu scorul de 30—23 (17—11) formația Suediei, Iar reprezentativa U.R.S.S. a dispus cu 35—22 (19—10) de echipa Italiei.TENIS. în optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Londra, contind pentru „Marele premiu", cehoslovacul Ivan Lendl l-a eliminat cu 6—1, 6—3 pe vest- germanul Eric Jelen, suedezul Mats Wilander l-a întrecut cu 6—1, 6—4 pe americanul Paul Chamberlain, iar englezul Chris Bailey a câștigat cu 7—6, 6—4 partida cu australianul Wally Masur.
OMUL ȘI

VIAȚA RAȚIONALĂ

Specialiștii au constatat că unele boli sau tulburări nu apar întotdeauna datorită unor factori speciali, de risc, ci mai ales datorită unor comportamente sau obiceiuri greșite, care favorizează Instalarea anumitor afecțiuni. Medicina comportamentală. domeniu relativ nou de cercetare științifică și practică medicală, urmărește prin modificarea unor atitudini dăunătoare organismului să învețe oamenii cum să își mențină longevitatea activă, capacitatea creativă și performanțele fizice. O discuție in acest sens despre legătura dintre sistemul nervos, sănătate și influența mediului înconjurător am avut cu dr. Constantin GORGOS, me- dic-șef al secției de psihiatrie șl director al Policlinicii universitare Titan, și dr. Florin TUDOSE, medic specialist psihiatru în aceeași policlinică.Fumatul este un exemplu de acum clasic de obișnuință nocivă, de comportament greșit, prin care se influențează starea de sănătate a omului. Este o problemă de medicină comportamentală. Specialiștii apelează la date statistice pentru a convinge populația că paralel cu a- bandonarea fumatului se constată scăderea îmbolnăvirilor de bronșite, cancer pulmonar, cardiopatii ischemice etc. în rîndul celor dispuși să își modifice comportamentul.Dacă pină acum — ne spune dr. C. Gorgos — medicul avea „sub lupă" bolnavul, acum el are in vedere colectivitatea, deci acordă a- ten'ie nu numai organismului suferind. ci mai ales prevenirii în masă a bolii. Medicul căuta pină acum să trateze boala punind accent pe cau- ză-efect, pe cînd acum are în vedere modul de viață al fiecărui om și în ce măsură acest mod de viață ii a

sigură condiții pentru păstrarea sănătății sau pentru influențarea ei in sens pozitiv. Problema ca.uză-efect in apariția bolii era privită prea simplist, deoarece se știe că, in aceleași condiții, același microb ori virus etc, poate îmbolnăvi anumite persoane, iar pe altele nu, înseamnă deci că mai intervine in ecuație „ceva", și anume rezistența sau capacitatea de apărare a organismului față de diferiți factori nocivi din mediu. Se știe că infarctul de miocard sau cardiopatia ischemică nu se întilnesc decit extrem de rar la sportivii de performanță, că aceste boli au devenit tot
SĂNĂTATEA SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

»

mal frecvente o dată cu înlocuirea e- fortului sau a muncii fizice cu activități sedentare.Nu de puține ori vezi persoane tinere sau grupuri de elevi care se urcă pentru o stație în tramvai sau autobuz. Părinții, profesorii ar trebui să explice acestor tineri — și ei înșiși să fie un exemplu — că mersul pe jos, in pas vioi și in condiții de relaxare, creează o stare fizică și psihică favorabilă efortului intelectual pe care trebuie să îl facă în o- rele de școală sau în activitatea profesională. Mulți pacienți, după un infarct constată cu mirare că medicul le recomandă mersul pe jos 4—6 km pe zi pentru a-și redobindi sănătatea, pentru a-și consolida circulația coronariană. Cu atît mai indicată este practicarea mersului pe jos, a sportului de către oamenii sănătoși in vederea menținerii performanțelor fizice și intelectuale, pentru prevenirea Îmbolnăvirii.Tot ca o problemă de medicină comportamentală este păstrarea, la toate virstele, a bunului obicei de a mînca rațional și la ore regulate. O- bezitatea nu este întotdeauna o boală, ci mai ales consecința unui com

portament greșit format încă din copilărie in legătură cu mesele neregulate, consumul de dulciuri și făinoase în exces, la care se adaugă treptat sedentarismul, obișnuința de a nu face efort fizic.Munca reprezintă, de asemenea, unul din factorii principali de păstrare a sănătății : activitatea profesională desfășurată cu plăcere, satisfacția pe care o dă realizarea unor lucrări, opere, piese, proiecte etc. sint adevărate izvoare de sănătate, în general se constată că se plîng de anumite tulburări cei care nu au un regim de muncă igienic, in sen

sul respectării alternanței efortului cu repaosul, și mai ales cei care nu folosesc repaosul, orele libere în mod corect. Să reținem, adaugă dr. F. Tudose, că somnul reprezintă o componentă majoră în refacerea organismului după efortul zilnic. înlocuirea orelor de somn cu diferite activități aparent deconectante, dar sedentare, in spații închise și neaerisite , etc. reprezintă greșeli care, prin cumulare, pot duce Ia consecințe negative complexe. Tulburările pot începe cu insomnii, dureri de cap, stări de depresie pină la epuizare nervoasă sau boli cu componente psiho-somatice, tulburări de ritm cardiac, suferințe digestive etc.în general, se recomandă ca fiecare om să iși planifice in așa fel viața și activitatea încit, între cele 8 ore de muncă și cele 7-8 ore de somn, să folosească rațional timpul liber in folosul sănătății. Activitățile creative, sportive, culturale etc. sau multe alte preocupări, cum sint grădinăritul, apicultura etc. făcute de plăcere, în timpul liber, sînt absolut necesare pentru păstrarea sănătății fizice și psihice, pentru calmarea și regenerarea sistemului nervos.

Să reținem că omul a fost dintot- deauna un produs al naturii, al mediului său ecologic. Cu toate că mediul de viață s-a modificat mult, omul modern trăind in confortul locuinței, ferit de intemperii, ființa umană este încă puternic legată de natură, care prin factorii ei contribuie la refacerea capacităților de efort fizic și inte'ectual. Greșesc cei care consideră că este suficient să își petreacă in natură numai perioada concediului de odihnă. Legătura permanentă cu natura trebuie să facă parte din viața noastră cotidiană. Dar, fără îndoială, cel mai important lucru este ca fiecare să își cunoască organismul și mai ales reacțiile psihologice proprii pentru a evita împrejurările care îi declanșează stări de încordare, de stress, pentru a nu amplifica micile evenimente și impacte cotidiene, care pot avea o reactivitate neadecvată. exagerată. în unele hipertensiuni arteriale. în prevenirea infarctului sau refacerea după infarct a- ceastă metodă de autostăpinire dă rezultate mai bune decît multe din medicamentele cu care încearcă să se apere bolnavul de sine însuși, a- dică de reacțiile lui neadecvate.O altă problemă de igienă intelectuală pe care am dori să o abordăm în mod special — precizează în încheiere interlocutorii — este pregătirea pentru competiții. Adesea medicii sint solicitați să recomande o medicație pentru susținerea unui efort intelectual de performantă, dar niciodată nu li se cere să recomande un comportament adecvat pentru etapa respectivă.în realitate nu există nicî o medicație care să determine creșterea performanțelor intelectuale sau acumularea mai multor cunoștințe în- tr-o perioadă scurtă, așa cum ar dori mulți din cei care ne solicită. Pe to'.i aceștia îi sfătuim să își planifice in mod judicios materialul de studiu pentru a evita munca în a- salt, paralel cu un regim corect de viață, cu alimentație, odihnă și relaxare adecvate, in asa fel încit să facă față oricăror solicitări cu performanțe din cele mai bune.
Elena MANTI'

VA INFORMAM DESPRE.
Mobilier nou, modern, multifunctionalAproape că nu e zi ca In localitățile țării să nu se predea la cheie cite un apartament. Și nu e zi ca, indiferent de locul în care te afli, să nu intilnești măcar o furgonetă ticsită de mobilă. Mutatul a intrat in cotidian. Asta și explică de ce întreprinderile de profil se intrec în a lansa, în funcție de solicitările oamenilor muncii, o gamă diversă de mobilier.„Din nomenclatorul produselor pe anul in curs, foarte multe sint produse absolut noi, parte incă necunoscute de cumpărători", ne spunea, deunăzi, Dragostina Tudose, șefa unității nr. 32 a I.C.L. Mobila din bulevardul Gării de Nord nr. 6—8. în afară de dormitoarele PRIMA (C.I.L. — Pipera) sau CLASIC (I.F.E.T. — Pitești), care se bucură de aprecierile cumpărătorilor, existente în magazine și anul trecut, iată, de pildă, dormitorul EMIL realizat de Arta Mobilei — București, Compus din două dulapuri, unul cu două și altul cu trei uși, pat de două persoane, două noptiere, toaletă și taburet, în culoarea mahonului, mat, acest produs atrage atenția prin linia modernă, prin eleganța ansamblului. în ce privește camerele de tineret, in afară de PRIMA (C.I.L.-Pipera) și BABA- DAG (I.P.L.-Tulcea), destul de solicitate incă de la lansare, MĂLINA (LP.L.-Deva) șl DINA (I.F.E.T.- Nehoiu) sînt produse de ultimă oră ale întreprinderilor menționate. Precizăm că ambele sint destinate tinerilor căsătoriți, și producătorii au avut în vedere să satisfacă din plin exigențele destinatarilor.în afară de dormitoarele și camerele de tineret, merită semnalate camerele de zi AURORA (C.P.L. - Bacău) și CRISTINA (C.P.L.-Ora- 

dea), tn componenta cărora intră o bibliotecă pe cinci sau trei tronsoane, canapea și două fotolii, masă și șase scaune etc., ambele ansambluri în nuanțe mai deschise. LI se alătură camerele-studio PRIMA (C.I.L.-Pipera), COSTEL (C.P.L. - Alexandna) și. printre produsele foarte noi, EMIL (Arta Mobilei București), compusă din dulap cu trei uși și suprapozabil, divan cu ladă, noptieră, toaletă, taburet, și DRĂGĂȘANI (C.P.L.-Rimnicu Vîl- cea), în componența căruia intră dulap cu două uși, de asemenea cu suprapozabil, divan cu ladă și vitrină, taburet. Pentru deținătorii de garsoniere, șefa unității amintite recomandă camera combinată MIHAI (I.P.L.-Rîmnicu Vilcea), alcătuită din dulap cu două uși, studio cu ladă, comodă și oglindă.Dintre biblioteci, reamintim ALEXANDRIA și IRINA (I.P.L.-Ale- xandria), TOFANA (C.P.L.-Galați), PRIMA și ROMB (C.P.L.-Pipera), LINDA (I.P.L. Gheorgheni), BOTOȘANI (I.P.L.-Botoșani) și VIOLETA (Arta Mobilei-București), ultimele patru fiind produse absolut noi, realizate pe cite trei, patru sau cinci tronsoane, unele cu furnir de fag, altele de frasin, în nuanța mahonului.Desigur. intr-un apartament nou mobila de hol își are binemeritatul loc. în această idee, iată cîteva produse noi care se recomandă de la sine: DORELA (C.P.L.- Oradea), cu canapele de cîtedouă și trei locuri, plus, un fotoliu, SUZI (C.P.L.-Sighet) și CIUCAȘ (C.I.L.- Pipera), cu canapele extensibile și două fotolii fixe, ZĂGAN 1 (C.I.L.-Pipera), cu canapea extensibilă de două locuri și două fotolii extensibile, EVERT (C.P.L.-Pia- 

tra Neamț), cu canapea șl două fotolii.Bucătăriile, de asemenea, s-au îmbogățit prin design, prin eleganța dispunerii tronsoanelor pe verticală. CELA (C.P.L.-Brăila), PAN- SELUȚA (C.P.L.-Oradea), IRINA (C.I.L.-Pipera) sînt numai cîteva din noutățile din melamină de un alb imaculat. Nu-s lipsite de interes ultimele tipuri de cuiere : SEBEȘ (C.P.L.-Sebeș), NUFĂR (întreprinderea de casete radio- TV București), CARACAL (I.P.L.- Cralova), suporturile de casete video cu două și trei sertare (fiecare sertar fiind prevăzut pentru zece casete) produse de I.P.L.-Con- stanța, mesele pliante MEL șl MDR produse de I.F.E.T. Pitești, cit șl dulapurile de baie DOINA produse de C.P.L. Brăila sau C.P.L. Oradea.Iată numai citeva din noutățile la capitolul mobilier, pe care unitățile de profil din Capitală, printre care unitatea nr. 22 din Piața Chibrit, unitatea nr. 15 din Piața Crîn- gași, unitatea nr. 8 din bulevardul 1 Mai, unitatea nr. 10 de lingă Circul de Stat, ca să amintim doar citeva, le oferă cumpărătorilor. A- flăm că de mobilier similar dispun toate unitățile de profil din tară. Se poartă mobilă fără luciu, moDilă in culoarea mahonului sau lemnului natur, mobilă cu discrete aplicații din lemn. Un apartament mobilat cu oricare din produsele a- mintite e in pas cu moda, e un apartament în care bunul gust, eleganța, tinerețea și sobrietatea șe îmbină armonios.
Marta €U1BU$
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in legătura cu gravele manifestări 
antisncialiste, revizinniste 

si antiromănesti care au avut Inc 
la Budapesta

Ziarele și posturile de radio și 
televiziune ale țării noastre au 
primit multe scrisori și telefoa
ne de la diferiți cetățeni români, 
inclusiv de la cetățeni români de 
origine maghiară, care iși expri
mă profunda lor indignare față 
de manifestările cu caracter revi
zionist, iredentist și anticomunist 
care au avut loc la Budapesta 
cu prilejul reinhumării, la 16 iu
nie, a unor cetățeni unguri și 
care s-au transformat într-o 
manifestare cu caracter net fas
cist, antisocialist, impotriva Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar, împotriva socialismului și 
comunismului, a Tratatului de 
la Varșovia.

Aceasta reprezintă o manifes
tare foarte periculoasă, contrară 
spiritului Actului final de la 
Helsinki, contrară intereselor pă
cii și securității în Europa, înseși 
intereselor păcii și liniștii po

De la Ministerul Afacerilor ExterneSimbătă, 17 iunie, Ia conducerea Ministerului Afacerilor Externe a fost convocat ambasadorul R. P. Ungare, Păi Sziits, căruia i s-a transmis protestul oficial al guvernului român adresat guvernului Republicii Populare Ungare în legătură cu manifestările antisocialiste, anti- românești, naționalist-șovine și revizioniste care au avut loc, la 16 iunie, la Budapesta.
„NU—navelor americane cu armament nuclear la bord!“

Demers al mișcării pentru pace din JaponiaTOKIO 17 (Agerpres). — Un grup de membri ai Campaniei japoneze pentru pace din Yokosuka, unde se află o mare bază navală americană, au hotărît să se prezinte în fața Tribunalului federal al S.U.A. pentru a cere să se pună capăt acostării în portul din orașul menționat a unor nave militare americane cu armament nuclear la bord. Militanți ai mișcării amintite au constituit un comitet care are sarcina de a aduna dovezile și
Acțiuni israeliene de anexare teritorială în sudul LibanuluiF BEIRUT 17 (Agerpres). — Surse ; libaneze de securitate, citate de a- genția A.P.S., au relevat că forțe j militare israeliene au inițiat acțiuni de anexare a unui sector de 20 kilometri pătrați din așa-zisa zonă de securitate din sudul Libanului, creată ilegal de Israel. Potrivit sursei h --------------------------
Încheierea lucrărilor Consiliului Arab 

de CooperareCAIRO 17 (Agerpres). — In ora- ț șui egiptean Alexandria s-au inche- > iat lucrările reuniunii la nivel înalt a Consiliului Arab de Cooperare — ■V organizație regională cu caracter Sj economic din care fac parte Egipt, £ Iordania, Irak și R. A. Yemen.£• Președintele Egiptului, Hosni Mu- 
f. barak, regele Hussein al Iordaniei, șeful statului irakian, Saddam Hus-

R. S. A. 

Un milion de oameni în grevă pentru
a comemora „masacrul de la Soweto“

f 1

; 575 de tineriîmpotriva de apartheid de învățămînt.
„A sosit momentul ca sistemul
de apartheid să fie desființat"

Mesaj al secretarului general al O.N.U.

porului ungar, care depășește 
prin gravitatea sa manifestările 
din timpul regimului horthyst.

Este deosebit de grav că cercu
rile reacționare maghiare au fo
losit acest prilej pentru a orga
niza manifestări deschise cu ca
racter antiromânesc, cu partici
parea unor elemente declasate, 
legionare, fasciste, care și-au gă
sit adăpost, și azil in Ungaria sau 
venite din alte țări.

în scrisorile lor, cetățenii cer 
cu îndreptățire guvernului român 
să ia atitudine hotărită, să pro
testeze și să respingă cu cea mai 
mare indignare toate aceste ma
nifestări ce contravin în mod 
flagrant Tratatului de prietenie 
și colaborare româno-ungar și 
normelor de relații dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, dintre 
popoarele român și ungar.

De asemenea. Ia Ministerul Afacerilor Externe au fost primiți șe-, fii misiunilor diplomatice ai unor țări, care au fost informați în legătură cu poziția României și protestul oficial adresat de guvernul român guvernului R. P. Ungare privind manifestările ostile de la Budapesta.

argumentele necesare acestei inițiative.Acțiunile în favoarea păcii și pentru interzicerea accesului unor nave și avioane militare cu armament nuclear la bord s-au intensificat considerabil . în Japonia în această perioadă, după publicarea, în mai a.c., a unui raport care a dat la iveală existența pe fundul mării, în apropiere de Insula Okinawa, a unei bombe cu hidrogen pierdute de un avion american în 1965.
menționate, militari israelieni au instalat un gard din sîrmă ghimpată de-a lungul unei linii de cinci kilometri între localitățile Houla și Meis Ej-Jabal. O altă unitate israe- liană a desfășurat activități similare pe o suprafață de un kilometru pătrat la sud de Meis Ej-Jabal.

sein, și președintele Aii Abdullah Saleh au examinat căile de consolidare a cooperării economice și pe alte planuri între țările membre, evoluțiile negocierilor de pace ira- niano-irakiene, problema palestiniană, situația din Liban și rezultatele reuniunii extraordinare la nivel înalt de la Casablanca — informează agențiile de presă.

Greva, care a cuprins întreaga zonă industrială din Johannesburg, s-a desfășurat în pofida faptului că în urmă cu mai multe zile poliția a efectuat razii în diferite orașe ale țării și în universități pentru a împiedica desfășurarea de manifestații de protest împotriva regimului de la Pretoria.

lirii unui „dialog imediat între toate sectoarele populației".Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a trimis parti- cipanților un mesaj în care cere guvernului sud-african „să recunoască și să respecte demnitatea tuturor cetățenilor săi și să ia în considerare faptul că a sosit momentul ca sistemul de apartheid, unanim condamnat în lume, să fie desființat, iar toți locuitorii țării să se unească în procesul de edificare a unei națiuni pașnice".

OMAGIEREA

LUI MIHAI EMINESCU 

PESTE HOTARE

HELSINKI 17 (Agerpres). — Re
vista „U NE SCO-kuriiri" din Fin
landa a publicat un articol intitulat 
„Mihai Eminescu, poetul national al 
României".

Sint prezentate date privind via
ța și creația sa artistică, subliniin- 
du-se că Mihai Eminescu. cel mai 
mare poet liric al României, $i-a 
cîștigat, prin valoarea creației sale, 
un loc de seamă în literatura uni
versală. Revista înfățișează, de a- 
semenea, activitatea ca dramaturg, 
ziarist și iubitor al folclorului ro
mânesc a marelui poet.

Articolul menționează cîteva din
tre renumitele creații eminesciene 
— „Scrisorile", „înger și demon", 
„împărat și proletar", „Sărmanul 
Dionis", „Floare albastră", „Poves
tea teiului", „Despărțire" — iar în 
final sint inserate fragmente din 
„Luceafărul", paralel cu explica
rea, în fiecare caz in parte, a sem
nificațiilor și mesajelor estetice, 
filozofice, patriotice și etice ale 
versurilor poetului român.

TUNIS 17 (Agerpres). — Cu prile
jul centenarului. Uniunea scriitori
lor tunisieni a organizat un simpo
zion. Viata și opera lui Eminescu au 
fost evocate în comunicările prezen
tate de președintele uniunii, La- 
roussi Metoui. și de secretarul ge
neral al acesteia, Mustapha Ferssi. 
Mai multi scriitori tunisieni au evi
dențiat locul creației eminesciene în 
literatura română și cea universală, 
prezentînd, totodată, traduceri pro
prii în limba arabă din lirica ma
relui poet. Evenimentul a fost mar
cat, de asemenea, prin organizarea, 
la sediul uniunii, a unor expoziții 
de fotografii și de carte.

La manifestare au participat 
personalități importante ale vieții 
culturale tunisiene.

Presa centrală din Tunisia a in
serat ample articole dedicate poetu
lui național român.

HAVANA 17 (Agerpres). — Cen
trul cultural „Juan Marinello" din 
Havana a găzduit o manifes
tare poetico-muzicală, sub genericul 
..Omagiu lui Mihai Eminescu". Si-au 
adus contribuția oameni de cultură 
și artiști ai Teatrului Guinol din 
capitala Cubei.A participat un numeros public.

ALGER 17 (Agerpres). — Coti
dianul algerian „El Moudjahid" a 
publicat articolul „Universalitatea 
lui Eminescu". într-o analiză lite
rară de aleasă ținută, autorul arti
colului expune vasta tematică a 
operei eminesciene, ingeniozitatea 
artistică și universalitatea acesteia. 
De asemenea, este prezentat Emi
nescu ca simbol al istoriei români
lor, al trecutului lor glorios.

BERNA 17 (Agerpres). — Sub 
egida Universității din Ziirich, în 
Elveția a avut loc o manifestare 
omagială.

A fost prezentată o comunicare 
consacrată vieții și operei marelui 
nostru poet național și au fost re
citate poeme din creația eminescia
nă. Totodată, la catedra de roma
nistică a universității a fost verni
sată o expoziție documentară de 
fotografii și de carte dedicată lui 
Eminescu.

Au participat decanul Facultății 
de Romanistică, prof. Hans Stricker, 
profesori, oameni de cultură, stu- 
denți.

CAIRO 17 (Agerpres). — Coti
dianul egiptean de mare tiraj „Al 
Ahram" a publicat un articol oma
gial intitulat „Eminescu — poetul 
României". Sint prezentate date 
privind viața și opera marelui poet, 
punîndu-se în lumină valoarea crea
ției eminesciene. Articolul este în
soțit de o fotografie a lui Mihai 
Eminescu, alăturată versurilor tra
duse în limba arabă ale poeziei 
„Mai am un singur dor".

LIMA 17 (Agerpres). — Sub egi
da „Institutului Garcilaso de la 
Vega", la „Casa Osambela" din 
Lima a avut loc o sesiune solemnă 
dedicată lui Mihai Eminescu.

Prof. dr. Luis Hernan Ramirez a 
prezentat viața și creația poetului, 
iar personalități artistice peruane 
au recitat poezii din opera lui Emi
nescu. A luat cuvîntul, de aseme
nea. Estuardo Nunez Hague, pre
ședintele „Institutului Garcilaso de 
la Vega". Cu prilejul manifestării a 
fost constituit Cercul literar perua- 
no-român.

Au participat oameni de artă și 
cultură, un numeros public. Cei 
prezenți au făcut aprecieri elogioa
se cu privire la arta și cultura 
română.

Conferință internațională 
consacrată mediului 

înconjurător
WELLINGTON 17 (Agerpres). — 

în Insula Nelson, din Noua Zeelan- 
dă, va avea loc, începînd de la 5 
iulie, o conferință internațională 
consacrată apărării mediului încon
jurător din Pacificul de sud. Vor 
lua parte miniștri și experți în 
acest domeniu din Australia, Pa- 
pua-Noua Guinee și Noua Zeelan- 
dă. Agenda manifestării va in
clude subiecte legate de combate
rea reducerii stratului de ozon al 
atmosferei, schimbările climatice, 
reciclarea deșeurilor.

SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ROMANIA SOCIALISTA - D TARA IN PLINA DEZVOLTARE, 
PROFUND ATAȘATA PĂCII, COLABORĂRII $1 PROGRESULUI

Relatări și comentarii în presa internațională

Inițiativele României pe arena mondială, contribuția de mare va
loare teoretică și practică a președintelui Nicolae Ceaușescu la solu
ționarea problemelor omenirii, la realizarea dezarmării și asigurarea 
păcii, edificarea unei noi ordini economice internaționale, la afirmarea 
în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța - sînt

evidențiate, în articole și comentarii elogioase, de ziare și reviste din 
țări de pe toate meridianele.

Trezesc, în continuare, un amplu ecou în paginile presei de peste 
hotare realizările remarcabile obținute de România în perioada con
strucției socialiste, îndeosebi în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", pro
iectele îndrăznețe de viitor, a căror înfăptuire va asigura ridicarea pa
triei pe noi culmi de civilizație materială și spirituală.

• Inițiative și demersuri constructive 
pentru soluționarea în interesul tu
turor popoarelor a marilor probleme 
ale lumii contemporane 
Consecvență pentru întronarea noilor 
principii de relații interstatale, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă 

® Realizări remarcabile, cutezătoare 
proiecte de viitorContribuția României la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, a unei lumi a păcii și colaborării între toate popoarele s-a impus și se impune conștiinței omenirii. atît prin concept, cît și prin acțiune, datorită gindirii novatoare și demersurilor consecvente și energice ale președintelui Nicolae Ceaușescu — evidențiază, în articolul „Contribuția României la pacea lumii", ziarul „JAYA- KARTA" din Indonezia.în activitatea pe plan extern a României există în mod incontestabil o permanentă continuitate de idei și acțiune în afirmarea puternică a unei politici noi, întemeiată ferm pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu ‘ forța, pe asigurarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și decide liber și suveran calea propriei dezvoltări — relevă cotidianul.Pe bună dreptate, președintele Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea respectării acestor principii în raporturile dintre toate statele și în toate împrejurările, a- preciindu-le ca fiind pentru societatea contemporană, pentru relațiile internaționale, precum apa și aerul pentru viață.Militind pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune — se arată în continuare în articol —, președintele Nicolae Ceaușescu a elaborat teza de maximă importanță potrivit căreia dreptul suprem al oamenilor, al popoarelor este dreptul la viață, la pace, iar apărarea acestui drept reprezintă marele imperativ al contemporaneității. Cu clarviziune, realism și responsabilitate față de destinul poporului român, al omenirii în ansamblu, șeful statului român subliniază consecvent că problema fundamentală a epocii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare. asigurarea păcii.în ansamblul politicii externe a României. al inițiativelor și demersurilor sale internaționale, un loc deosebit de important îl ocupă lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje dintre state și înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale — problemă de a cărei soluționare depind nemijlocit nu numai asigurarea unui echilibru necesar al economiei mondiale, ci și perspectivele de pace ale întregii omeniri — evidențiază „Jayakarta", precizînd că președintele României a fundamentat cu mulți ani în urmă conceptul vizionar al noii ordini.Abordarea de către România, într-o concepție umanistă, atotcuprinzătoare, a ansamblului problematicii mondiale este organic asociată cu încrederea nestrămutată în forța și rolul hotăritor al popoarelor ca adevărate făuritoare ale istoriei, ca factor determinant al întregii evoluții economico-so- ciale, în măsură să asigure prin acțiunea lor unită și convergentă înfăptuirea năzuințelor de pace, libertate și progres ale întregii omeniri. Astfel se explică faptul că amplul demers românesc pe arena mondială este însoțit și de repetate apeluri pe care România, președintele Nicolae Ceaușescu le adresează tuturor statelor și popoarelor de a se uni cît mai strins în acțiunea de edificare a unei lumi fără războaie, mai dreaptă șl mai bună, sub semnul păcii, echității și dreptății — relevă în încheiere ziarul indonezian.în articolul „Epoca Ceaușescu — România arată drumul", săptămânalul „NEW VOICE", care apare la Londra, relevă între altele : România, această curajoasă țară socialistă est-europeană, a exercitat sub conducerea vizionară și clarvăzătoare a președintelui Nicolae Ceaușescu o puternică influență morală și diplomatică in tratarea problemelor internațio

nale. România este o țară care și-a afirmat cu tărie independența — se arată în continuare. România a fost prima țară care a adoptat măsuri de dezarmare în mod unilateral, păstrîndu-și numai forța armată, cu un caracter pur defen- tiv, capabilă să respingă un eventual agresor.Președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care a elaborat o fundamentare coerentă și bine documentată a necesității unei noi ordini economice internaționale, care să elimine sărăcia, bolile și foametea din lumea a treia, să asigure circulația echitabilă a cuceririlor științei și tehnologiei, să îmbunătățească practicile comerciale și să stabilizeze sistemul monetar internațional. în cursul întîlnirilor cu conducătorii altor state, atît la București, cit și în alte capitale, șeful statului român a acționat pentru afirmarea principiilor neamestecului în treburile interne ale altor state, respectului suveranității și independenței, a militat pentru desființarea simultană a celor două blocuri militare, pentru dezarmare generală, în primul rînd nucleară.Dacă în prezent opinia publică internațională s-a schimbat in favoarea dezarmării nucleare, iar liderii politici desființează o parte din efectivele militare și rachete, în mare parte aceasta se datorează României și președintelui Nicolae Ceaușescu — se evidențiază în articol. România a fost în stare să contribuie la aceasta deoarece a dovedit valabilitatea principiului pentru care a militat — și anume, faptul că țările mici și mijlocii pot juca un rol în conturarea destinului umanității.Economia românească se află în- tr-un proces de modernizare continuă, această țară cunoscînd o dezvoltare remarcabilă — continuă publicația. România este acum o națiune fără datorii. Trebuie să subliniem, totodată, că România este una din puținele țări din lume în care nu există șomaj sau criză a locuințelor. în 1980, România avea o datorie de mai mult de 11 miliarde de dolari. La sfîrșitul lunii martie 1989, pentru prima oară în istoria sa, România nu mai datora nimănui nimic. Această realizare este remarcabilă prin ea însăși, dar devine un eveniment cu adevărat măreț raportată, retrospectiv, la exploatarea țării de către alte puteri.Românii sînt hotărîți să nu se mai întoarcă niciodată la trecut și au adoptat o lege care interzice contractarea de credite externe. Lichidarea datoriei a reprezentat un succes deosebit. Românii sînt mîndri că au realizat acest lucru fără a afecta programele lor de dezvoltare. Acum ei pot privi în viitor cu optimism, întrucît perspectivele sînt în prezent mai luminoase decit în orice altă perioadă a istoriei lor — subliniază în încheiere „New Voice".Programele de viitor ale României, ce încorporează gîndirea novatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, sint dintre cele mai cutezătoare. Congresul din 1965 al Partidului Comunist Român a însemnat declanșarea marii opere a industrializării României sub conducerea nemijlocită a președintelui Nicolae Ceausescu. Au fost asigurate, în acest răstimD, nu numai în Industrie, ci și în toate celelalte domenii de bază ale vieții economico-sociâle. inclusiv în știință. învățămînt și cultură, condiții pentru trecerea tării în^ tr-un nou stadiu, de Drogres multilateral — scrie „LE JOURNAL d’EGYPTE" într-un articol consacrat realizărilor țării noastre. După 24 de ani de muncă susținută, viitorul este privit cu încredere — evidențiază ziarul egiptean, ară- tînd, în continuare : Pînă în anul 1990, așa cum s-a hotărît la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, se va asigura trecerea României de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la cel

de țară mediu dezvoltată dinpunct de vedere economic. Va urma un nou salt calitativ, în procesul căruia România se va înscrie în rîn- dul țărilor dezvoltate ale lumii. Termen: anul 2000.Această proiecție peste timp — relevă cotidianul — prefigurează imaginea tonică a unei națiuni care se ridică prin sine, pentru sine. A fi în pas cu vremea înseamnă pentru poporul român, in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", a fi în pas cu cele mai avansate rea- lizări.Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, au fost construite moderne platforme industriale în toate unitățile administrative ale țării. Muncitorii români fabrică rulmenți, utilaj petrolier, strunguri, autocamioane, autoturisme, panouri de comandă pentru linii automatizate, utilaje pentru lucrări de construcții. echipamente de calcul, roboți, avioane și elicoptere. Țări de pe toate meridianele, chiar dintre cele dezvoltate, cumpără azi din România produse industriale. Pentru că românii fabrică astfel de produse la un nivel calitativ tot mai înalt.De circa 135 deori a crescut, din 1945 și pînă în prezent, producția industrială în România. După etapele dezvoltării extensive, a venit timpul calității, a moderniza fiind astăzi verbul cel mai des conjugat în întreprinderile industriale românești. S-au schimbat ritmurile muncii, iar mijloacele de producție s-au perfecționat fără încetare. Prin eforturile poporului. România și-a ridicat întreprinderi la nivel mondial. Iar misiunea pe care președintele Nicolae Ceaușescu o încredințează, acum, acestor întreprinderi este aceea de a produce la nivel mondial și peste acest nivel — conchide „Le Journal d’Egypte".Arătînd că, în acest an. România sărbătorește 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă, ziarul „ULUS" din Turcia relevă, în articolul „Evoluții românești" : Președintele Nicolae Ceaușescu a asigurat o dezvoltare armonioasă întregii țări, în ultimii 24 de ani, în România s-au construit 180 de noi platforme industriale și aproape 2 000 de întreprinderi, creîndu-se condiții optime de muncă șl viață pentru toți cetățenii țării. O puternică dezvoltare au cunoscut în această perioadă știința, arta, cultura. S-au asigurat pentru toți cetățenii tării drepturile fundamentale — dreptul la muncă, la învățătură, la asistență sanitară gratuită. Conducerea statului român a acordat o atenție deosebită modernizării localităților urbane și rurale, pornind de la necesitatea eliminării diferențelor dintre sat și oraș. S-a acordat prioritate atît activităților sociale, cît si celor economice.în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c. — reamintește ziarul — președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că România și-a dobîndit deplina Independență economică și politică. Pentru prima dată în istoria sa milenară, România nu mai are nici o datorie externă. Aceasta constituie dovada dezvoltării rapide a României. Datorită succeselor obținute în toate domeniile, România și-a dezvoltat relațiile cu 155 de state de pe toate continentele.Ziarul „CORREIO DO BRASIL" subliniază, la rîndul său, într-un articol consacrat extinderii comerțului exterior al țării noastre că România promovează cu consecvență o politică de largă colaborare cu toate statele lumii, fiind conștientă de faptul că reali

zarea unei economii moderne, multilateral dezvoltate, este strins condiționată de participarea țării la diviziunea internațională a muncii.Avind ca suport succesele Importante obținute pe linia modernizării și diversificării economiei naționale, a dezvoltării ramurilor industriale de vîrf, exportul românesc a cunoscut o creștere importantă în ultimele decenii, ceea ce a determinat — evidențiază ziarul — inserarea tot mai puternică a economiei românești în sistemul interdependent al economiei mondiale.După ce arată că activitatea de comerț exterior a țării noastre a înregistrat și în anul 1988 o creștere însemnată, de 6 la sută, din care exportul de 10,5 la sută, cotidianul brazilian pune accentul pe faptul că edificarea unei structuri economice moderne, preponderent industriale a permis României să realizeze o structură a comerțului exterior apropiată de cea a statelor dezvoltate din punct de vedere economic. Industria, ramură conducătoare a economiei românești, și-a sporit livrările pentru export în ritmuri mult mai înalte decît agricultura. Cele mal importante creșteri la export au fost înregistrate, în ultimele două decenii, la produsele cu grad ridicat de prelucrare din domeniile construcțiilbr de mașini, electronicii, electrotehnicii, chimiei și altor sectoare industriale, care și-au sporit ponderea în totalul exporturilor de la circa 36 la sută în 1965 la 63 la sută în ultimii ani.în procesul de amplificare a participării României la viața internațională, un rol esențial I-au avut și îl au întîlnirile la nivel înalt care au permis o mai bună cunoaștere a posibilităților existente pentru amplificarea în continuare a colaborării dintre România și alte state, inclusiv pe terțe piețe — relevă „Correio do Brasil", evidențiind în încheiere : Realizarea orientărilor stabilite în actualul cincinal în ce privește dezvoltarea multilaterală a vieții economico- sociâle, inclusiv în domeniul relațiilor economice externe, va permite înfăptuirea obiectivului fundamental de trecere a României la un stadiu superior, de țară mediu dezvoltată, prin aceasta contribuind și la întărirea păcii, securității și cooperării între toate popoarele lumii. (Agerpres)I
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LA VARȘOVIA s-au încheiatconvorbirile dintre Wojciech Jaruzelski, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, și președintele Franței, Franțois Mitterrand, 
care a efectuat o vizită oficială în Polonia, informează agenția P.A.P.PRIMIRE LA BERLIN. ErichHonecker, președintele Consiliului 

de Stat al R.D.G., l-a primit pe ministrul de externe al Tunisiei, Abdel Hamid el Sheikh, aflat în vizită la Berlin. Necesitatea impulsionării procesului de dezarmare convențională și nucleară a fost relevată în contextul abordării unor probleme ale vieții internaționale.CONVORBIRI PAKISTANO-IN- DIENE. La Islamabad au loc, începînd de sîmbătă, convorbiri între secretarii de stat pentru afaceri externe ai Pakistanului și 

Indiei, Humayun Khan și S. K. Singh. Sint examinate, după cum relatează agenția P.T.I., probleme ale relațiilor pakistanezo-indiene, precum și aspecte ale situației actuale din regiune și pe plan internațional. Convorbirile vor permite părților, de asemenea, abordarea aspectelor legate de pregătirea reuniunii comisiei mixte la nivelul miniștrilor de externe, stabilită să aibă loc, tot la Islamabad, între 19 și 21 iulie.

ADERARE. în cadrul unei conferințe de presă, un purtător de cuvînt oficial al Ministerului mongol al Afacerilor Externe a declarat că R.P. Mongolă și-a exprimat dorința de a deveni membru al țărilor nealiniate. Aderarea oficială a țării la mișcarea de nealiniere va avea loc în 1991, cînd se vor marca 30 de ani de la crearea acestei organizații.RELAȚII DIPLOMATICE. Guvernele R. D. P. Laos și Republicii £lene au hotărît să stabilească re

lații diplomatice la nivel de ambasadă — transmite agenția K.P.L.CONGRES. In perioada 20—22 iunie, la Stockholm se va desfășura Congresul Internaționalei Socialiste.CÎȚI OAMENI S-AU NĂSCUT PE TERRA ? în prezent Terra este locuită de peste 5 miliarde de oameni. Specialiștii din cadrul Institutului demografic de la Paris apreciază că de la apariția lui homo sapiens pe Pămînt s-au născut circa 80 de miliarde de ființe umane.

ACCIDENT. Un avion de tipul IL-62 al companiei aeriene Inter- flug, avînd la bord 103 pasageri și 10 membri ai echipajului, a luat foc după ce a rulat 500 m în continuarea pistei, nereușind să decoleze de pe aeroportul Schonefeld din Berlin — informează agenția A.D.N. Cinci pasageri și-au pierdut viața, alte 12 persoane fiind rănite grav. Restul călătorilor au reușit să se salveze. Avionul avea ca destinație Moscova.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorii din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
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PRETORIA 17 (Agerpres). — Peste un milion de oameni ai muncii de culoare din Republica Sud-Africană au participat la o grevă pentru a comemora „masacrul de la Soweto“ comis de poliția sud-africană la 16 iunie 1976, în cursul căruia și-au pierdut viața 575 de tineri care protestau împotriva impunerii odiosului sistem de apartheid în rețeaua

NAȚIUNILE UNITE -17 (Agerii preș). — în cadrul unei ceremonii ț solemne, la sediul Națiunilor Unite ’ din New York a fost marcată „Ziua internațională de solidaritate cu I', lupta popoarelor din Africa australă Ș — Ziua Soweto".Ș-- Luînd cuvîntul, președintele ac- £ tualei sesiuni a Adunării Generale ( a O.N.U., Dante Caputo (Argentina), a subliniat necesitatea ridicării stării de urgență și abolirii „altor legi draconice" din R.S.A., cît și a stabi


