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LA INVITAȚIA TOVAHAWI NICOUE CEAUSESCU,

O delegație de partid si de stat a OepiiMi Populare 
Democrate Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen, 

va efectua n vizită oficială de prietenie in tara noastră
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, o delegație de partid și

de stat a Republicii Populare De
mocrate Coreene, condusă de to
varășul Kim Ir Sen, secretar, ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre

ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, va efectua o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, în a 
doua parte a lunii iunie a.c.

INDUSTRIA RECICLĂRII MATERIALELOR

în cadrul preocupărilor susținute ale conducerii partidului și statului nostru pentru sporirea și diversificarea bazei de materii prime a tării, o atenție deosebită se acordă recuperării și valorificării resurselor materiale refolosibile, activitate care s-a dezvoltat puternic îndeosebi in ultimii ani. Există acum un sistem organizat.. care funcționează din ce în ce mai bine, de colectare, prelucrare si readucere în circuitul economic a importante cantități de resurse materiale refolosibile. a fost creat nucleul unei trii de reciclare a desfășoară în continuare o activitate susținută? pe baza unui gram bine turat, Și tați zate.La nară lui Național al Oamenilor Muncii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, a subliniat că trebuie să acordăm o atenție și mai mare recuperării și refo- losirii surselor de energie, a materialelor, pieselor și subansamblelor, urmînd ca pe această cale să se asigure, in unele sectoare, peste 50 la sută din necesarul de materii prime. Rezultă deci că problema recuperării și valorificării resurselor materiale refolosibile are o pondere de importanță hotărîtoare în buna desfășurare a activității productive.Concret, care este stadiul realizării sarcinilor de plan pe acest an în industria reciclării ? Din date furnizate de organele de specialitate din Ministerul Aprovizionării rezultă că, în cinci luni din acest an, la fontă, alamă, plumb și alte resurse pe bază de plumb, la aluminiu și alte materiale care conțin aluminiu, la diferite metale și aliaje dure prevederile planului de recuperare au fost îndeplinite sau chiar depășite, asigurîndu-se ritmic aceste resurse pentru destinațiile stabilite în balanțele materiale. Foarte aproape de nivelul sarcinilor de plan sînt rezultatele în recuperarea altor resurse refolosibile : oțel, cupru și alte materiale pe bază de cupru.O analiză mai aprofundată pune însă in evidentă că s-a acționat inegal atît în întreprinderile din activitatea cărora rezultă asemenea resurse materiale, cit și în rețeaua specializată de colectare și preluare a acestora, ceea ce a determinat neîndeplinirea planului de recuperare a unor importante materiale pentru economie.' Căror cauze se datoreșc neîmplinirile în acest domeniu și, îhdeosebi, ce măsuri se impun pentru realizarea integrală a sarcinilor privind recuperarea și valorificarea resurselor materialelor refolosibile ?
Soluțiile tehnice de valori

ficare eficientă — elaborate 
prompt, la termenele prevă
zute I Două. cerințe se impun cu acuitate în perioada actuală in domeniul reciclării materialelor. întîi de toate, crearea condițiilor tehnice pentru colectarea și prelucrarea unor cantități tot mai importante de materiale refolosibile : metal, textile, materiale plastice. Apoi, atragerea in circuitul recuperării a unei game tot mai largi de deșeuri tehnologice, de substanțe utile rezultate din procesele de producție și din consum. în ambele cazuri punctul de pornire îl

adevărate indus- materialelor si se

reprezintă asigurarea tehnologiilor de prelucrare industrială care permit utilizarea cu randament superior., în condiții de eficientă economică, a resurselor materiale recuperabile. Este știut că toate unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică și . de proiectare . tehnică au sarcini concrete, bine stabilite, nominalizate în programe de lucru cu ' termene și răspunderi precise. Sarcini care cad. deopotrivă, si în atribuțiile întreprinderilor, centralelor și ministerelor de resort, cărora le revine obligația de a' sprijini cercetările și a lua toate măsurile pentru

niere, pentru valorificarea textilelor din materiale . sintetice, pentru utilizarea puzderiilor de in și cinepă care rezultă din procesele de producție ale filaturilor de in și cinepă, pentru chimizarea cauciucurilor uzate ș.a.Ne aflăm la început de drum în . multe domenii și, în mod firesc, soluțiile de valorificare a unor materiale refolosibile se conturează sau se elaborează mai greu ori nu sînt încă eficiente. Dar trebuie subliniat că să . se obțină 1 bune : s-au alocat

Cum se acționează

în construcții pentru

dublarea productivității

muncii

Experiența Antreprizei 
de construcții indus
triale Brâîia în orga

nizarea și folosirea 
timpului de lucru 

în pagina a III-a

Lucrările Consfătuirii economice la nivel
înalt a țărilor membre ale C. A. E. R.

pro- con- ., cu măsuri responsabili- bine preci-recentă ple- a Consiliu-
Sarcini de mare răspundere în fața cercetătorilor,

tehnologilor, constructorilor și beneficiarilor

' aplicarea rezultatelor acestora în practică.Sînt numeroase exemplele care demonstrează, deplinul realism, al acestor programe. O serie de teme de cercetare in domeniul reciclării materialelor au fost duse la bun sfirșit, cu rezultate practice dintre cele mai bune, începind cu investigația de laborator, continuind cu experi- . mentările-pilot și stabilirea tehnologiilor industriale. Este suficient să amintim,. bunăoară, eficienta deosebită a tehnologiilor de regenerare a uleiurilor minerale, de valorificare a polietilenei de mare densitate, de recuperare a plumbului din acumulatori, de reciclare a cioburilor pentru fabricarea ambalajelor din sticlă, de reconditionare a pieselor de autovehicule, tractoare, locomotive și vagoane și multe , altele asemănătoare care se aplică cu succes în .economie. Există însă și situații cînd anumite sarcini în domeniul stabilirii soluțiilor tehnologice de valorificare a materiilor refolosibile nu sînt îndeplinite cu operativitatea ne- .cesară. Bunăoară, întîrzie elaborarea tehnologiilor la scară industrială pentru reciclarea unor materii prime și materiale din halde și iazuri mi-

s-au creat condiții care permit se obțină rezultate mult mai în acest scop însemnate fonduri materiale și 1 financiare. iar in activitatea de cercetare și inginerie tehnologică dispunem de o bună ' experiență, de cadre de specialitate care nu o dată, au do-vedit competentă și spirit creator in ducerea la bun sfirșit a sarcinilor încredințate. De aceea, mai mult decît oriunde, în acest domeniu se impune să se acționeze cu perseverență, inventivitate, cu hotărîrea de a se finaliza cit mai repede soluțiile tehnologice cele mai eficiente.
Capacitățile de producție 

pentru recuperarea materia
lelor refolosibile — utilizate 
rațional, potrivit destinației 
Stabilite Pasul următor îl reprezintă, în mod firesc, punerea în practică a rezultatelor cercetărilor, deci construirea instalațiilor industriale. De aceea, au fost create mai multe capacități de reșapare a anvelopelor uzate, care sînt în măsură să readucă în circuitul economiei sute de mii de anvelope anual, economisind importante cantități de cauciuc și o serie de alte materii prime valoroase. De asemenea, la Tîrnăveni au fost

CRAIOVA

Mașini-unelte grele de
inaltă performanțăîn această lună se împlinesc 5 ani de la inaugurarea, in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a producției de mașini-unelte grele la întreprinderea de utilaj greu din Craiova, unitate modernă, complexă, construită la indicația secretarului general, al partidului. Recent, aici s-â înregistrat un frumos jubileu de producție: finalizarea celei de-a 25-a mașini-unelte grele realizate în întreprindere de la începerea fabricației — o mașină de frezat dantură exportului, unealtă de prelucrează drice cu diametrul maxim 3 600 mm, cea mai mareacest tip fabricată pînă acum în tară. De menționat că esteechipată cu două accesorii speciale pentru danturat cu frezătip deget și pentru mortezatroti dințate.în fază avansată de execuție se află mașina de frezat longitudinal cu două portale mobile. cu comandă numerică și afi- șaj de cote — o premieră în industria românească de utilaj greu — in fotografie. (Nicolae Băbălău, corespondentul „Scîn- țeii"). . , .Foto : E. DichisCânu

MOSCOVA 13 (Agerpres) — La 
13 iunie, la Palatul Mare al Krem
linului din Moscova, au continuat 
lucrările Consfătuirii economice 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată, în ordinea alfabetică stabi
lită, de Le Duan, secretar general 
al C.C. al P.C.V., iar cea de după- 
amiază — de Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.ILG.,

președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.

în legătură cu problemele afla
te în dezbatere au luat cuvînțul 
Yumjaaghiin Țedenbal, secretar . 
general al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P.M., Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.P.

De asemenea, în ședința de di
mineață a luat cuvînțul tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

în ședința de după-amiază au 
luat cuvînțul Nikolai Tihonov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și Gus
tav Husak, secretar general al C.C. 
al P.C.C., președintele R.S.C.

Lucrările consfătuirii’ economica 
la nivel înalt continuă.

îngrijirea exemplară a grădinilor

(Continuare în pag. a III-a),
Corneliu CARLAN

cilindrică destinatăEste o mașină- mare precizie care roți dințate cilin- de de

oboară ușor spre deal către cimpie, asemenea Dîmboviței și Ialo- mitei ce curg de o parte și de alta. Tirgoviștea a avut parte în îndelungata sa existență de ctitori luminați și vrednici, incepînd cu întemeietorii, care au fixat așezarea într-un loc dăruit de natură cu bogății, adăpostit de excesele climei și mai ușor de apărat de poftele cotropitorilor. A fost „oraș mare și plin de clădiri mindre“, cum îl descria un călător străin pe timpul domniei lui Matei Basarab. Iernile au continuat să fie blinde, iar verile răcoroase, în schimb furtunile istoriei au bîntuit aici adesea. „Zidurile mărețe, vremea le-a ruinat", constata cu tristețe peste secole Nicolae Bălcescu — și aveau să mai dăinuie in această stare încă un veac și mai bine, în uitare și neputință, pină cind un nou ctitor va veni la conducerea destinelor țării : partidul comunist.Municipiul Tîrgoviște este astăzi mult mai mult decît „un oraș mare și plin de clădiri rnîndre", pentru că zidirile înfăptuite, mai cu seamă în ultimele două decenii, se ridică la scara și exigențele altui timp. II ^găsim în deplină armonie

prezentul nostru socialist, dar imaginea lui ne lasă să deslușim, totodată, cu claritate, viitorul.Ce bxprimau, în primii ani de după eliberare, noțiuni ' precum industrie, construcție, urbanizare ? Din perspectiva zilelor noastre, acestea par pretențioase pentru a ilustra realitățile de atunci. Pe lingă Atelierele C.F.R. din care avea apoi să crească marea întreprindere de utilaj petrolier, mai existau cîteva așa-zise fabrici — de săpun, spirt, sifoane și alte asemenea mărunte înjghebări.— Toată zestrea fostelor Ateliere C.F.R.. ar încăpea în secția mecanică-freze unde lucrez acum și ar mai rămîne Ioc și pentru celelalte făbricuțe existente în oraș pe vremea aceea — ne-a răspuns Ion Vasile, muncitor din anul 1943 la întreprinderea de utilaj petrolier, cînd l-am întrebat cum arăta această uzină în urmă cu 40 de ani. Și vă rog să rețineți — a adăugat interlocutorul — că această hală nu este printre cele mai mari din întreprindere. In ce privește produsele, pînă prin anii ’50 am confecționat paturi metalice, butoaie și roabe. Trăiam o perioadă grea, dar se muncea din răsputeri, ca niciodată, căci de-

venise clar că începe o viață nouă și pentru noi, muncitorii.Da, tîrgoviștenii căpătaseră această certitudine. Vor trăi satisfacția împlinirilor, așa cum le-au visat ei. după Congresul al IX-lea al partidului, mai exact incepînd cu anul 1967, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat orașul

și singura unitate industrială mai importantă : cea de utilaj petrolier. Proiectele de dezvoltare și modernizare ale bătrinei uzine, discutate și adoptate cu acel prilej memorabil, vor avea darul să pregătească orașul pentru întîlnirea cu noul său destin de cetate a oțelului și a construcției de mașini. Prin intreprin-

derea care d.evenea dernă și puternică, înaltă școală muncitorească, Tîr- goviștea dobindea puterile proaspete de care avea nevoie. Iar cînd acest proces prpfund regenerator a
Gheorcghe MANEA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a Ii-a)

Reglementările legale privind constituirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea populației cu. legume obligă consiliile populare să desfășoare o activitate susținută pentru obținerea, de cantități superioare de astfel de produse cu mare pondere în alimentația cotidiană. în- telegînd importanța acestei sarcini, organele județene au acționat cu mai multă hotărîre și perseverentă pentru a perfecționa activitatea de producere a legumelor în unitățile agricole, precum și in gospodăriile populației. Potrivit datelor furnizate de organele de specialitate rezultă că în unitățile agricole de stat și cooperatiste au fost însămînțate si plantate 185 500 hectare cu diferite specii de legume. Cu toate că, față de alți ani, vegetația este întirziată cu cel puțin două săptămini, din grădini au fost recoltate și livrate pe piețe cantități apreciabile de ceapă, spanac, salată, varză, diferite verdețuri, gumelor proaspete este început, livrate pentru aprovizionarea populației Urmînd să crească pe măsură ce înaintăm în lunile de vară. Pentru obținerea lor este însă necesar să se desfășoare intens lucrările de sezon în grădini.Se poate spune că în momentul de față grădinile sînt „încheiate", in sensul că s-au terminat în- sămînțarea și plantarea principalelor specii care vor asigura produsele destinate aprovizionării de vară și toamnă. Ținînd insă seama de faptul că ploile din ultima perioadă, insotite pe alocuri de grindină, au afectat unele grădini de legume, se impune să fie luate măsuri urgente de refacere a acestora, lucru pe deplin posibil, intrucit există o rezervă apreciabilă de răsaduri.După cum se știe, conducerea partidului a indicat ca sporirea producției de legume să se realizeze nu prin extinderea suprafețelor cultivate, ci prin creșterea simțitoare, a randamentelor la hectar. în acest scop, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut ș-a cerut să se producă o schimbare radicală a muncii in sectorul legumicol, în sensul ca toate suprafețele cultivate cu legume să fie îngrijite și irigate corespunzător. Consiliile populare și organele de specialitate să acționeze pentru ca în toate unitățile și în gospodăriile tă sarcină să fie plar.Pe primul plan specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile agricole, ale tuturor celor care cultivă legume trebuie să se situeze executarea cu cea mai mare răspundere a lucrărilor de întreținere — prășitul și combaterea bolilor și a dăunătorilor.Potrivit datelor furnizate de Direcția generală economică a horticulturii, pină in seara zilei de 12 iunie, în unitățile agricole prima prașilă manuală a fost efectuată pe 85 la sută din suprafețele cultivate, iar cea mecanică — pe 74 la sută. A doua prașilă a fost executată în proporție de 44 și, respectiv. 47 la sută. Există însă mari diferențe între județe in ce privește stadiul execută-

rii lucrărilor, diferențe care sînt determinate nu atît de stadiul diferit de dezvoltare a culturilor, cit mai ales de atenția care se acordă sau nu bunei desfășurări a activității în acest sector. Astfel, în unitățile a- gricole din județele Călărași, Botoșani, Buzău, Timiș, Arad, Argeș și Ialomița s-a încheiat sau este pe terminate prima prașilă la legume. Cu
Pentru producții mari 
de legume în acest an

Desigur,cantitățile sezonul abia care vor altelela fi

agricole, precum populației, aceas- îndeplinită exem-al preocupărilor

V

mult sub media pe țară la 'efectuarea acestei lucrări se situează județele Giurgiu, Teleorman, Mehedinți, Dîmbovița, Gorj, Vrancea și Vaslui. Asemenea diferente se înregistrează la efectuarea primei prașile manuale la fasole, plantă alimentară care a- cum trebuie îngrijită exemplar. Dacă în județele Olt, Teleorman. Timiș. Caraș-Severin și Botoșani prima prașilă manuală s-a încheiat, în alte județe nu a fost executată decît în- tr-o proporție redusă : Vrancea — 27 la sută, Prahova — 28 la sută, Vaslui — 31 la sută, iar Dîmbovița — 50 la sută. Avînd in vedere că timpul se menține in continuare umed, este necesar ca echipele' de cooperatori, de lucrători din întreprinderile a- gricole de stat și asociațiile legumicole, ceilalți locuitori ai satelor cărora li s-au repartizat suprafețe cu legume în acord global să munceas-

că din zori și pînă seara la prășit. O atenție deosebită trebuie acordată menținerii densității optime de plante la hectar, care constituie o cale foarte importantă de sporire a randamentului în legumicultura.Sînt și alte acțiuni importante cara solicită acum un plus de efort din partea oamenilor muncii din agricultură, a specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile agricola la executarea lucrărilor în legumicultura. Pe primul plan se situează executarea arăcitului și legării pe spalieri a tomatelor, lucrare obligatorie pe toate suprafețele cultivate cu soiuri timpurii, dar care trebuie efectuată în proporție cit mai maro și la cele de vară. De asemenea, în toate zonele unde nu a plouat sau cantitățile de apă provenite din precipitații au fost mici, este necesar să se treacă Ja irigarea culturilor. Concomitent, trebuie respectata graficele de recoltare și livrare a legumelor, asigurîndu-se buna aprovizionare a populației cu aceste produse, cît și materiile prime necesare fabricilor de conserve.Așadar, în legumicultura este de ’ efectuat, în aceste zile, un mare volum de lucrări. Executarea lor face necesară participarea la muncă a cit mai multor cooperatori, a cît mai multor locuitori, ai satelor. în acest scop, organizațiile de partid de la sate, comitetele executive ale consiliilor populare comunale, conducerile unităților agricole au datoria să acționeze energic pentru ca toate formațiile de lucru să iasă zilnic în cîmp, astfel ca lucrările din grădinile de legume să fie efectuate la timp și în bune condiții de calitate.
loan HERȚEGDupă 40 de am...

Din noua arhitectură armonioasă și inspirată a municipiului Tîrgoviște Foto : Gh. Safta

învelit de clorofila 
recoltelor in plină 
afirmare, ținutul Bir
sei, cu întinderi nete
de mărginite de munți 
ca niște terase 
struite înadins pentru 
ca plaiul să fi 
pînă aici, cu cerul fe- 
răstruit de acoperișuri
le gospodărești ce de
senează satele, capătă, 
intr-adevăr, dimen
siunea acelor perime
tre inițiale care, ca niș
te simburi de rodie, au 
constituit, in omogeni
zarea lor. Patria. Din 
Zărand la Loviște, de 
la Hațeg la Vrancea, 
pe tot cuprinsul 
noastre se întind 
și sute de puncte 
binți ale luptei 
bunilor și înaintașilor 
noștri pentru împli
nirea visului I6r per
petuu de unire.

Priveam, astfel, ți
nutul Birsei dintr-un 
punct central al său. 
Din acea rotunjime de 
ziduri a Prejmerului, 
de unde compasul larg 
al ochiului omenesc 
poate măsura și ceea 
ce s-a ridicat prin 
muncă, și ceea ce s-a 
ars prin cotropire. Și 
ceea ce avem de re
coltat, și ceea ce avem 
de apărat, și ceea ce 
avem de înălțat.

Arăta atit de frumos, 
privit astăzi de acolo, 
ținuțul Birsei ! Și ar fi 
rămas astfel pe 
na noastră, dacă 
tivul călătoriei 
vreo patruzeci 
Scriitori nu ar fi 
reconstituirea 
din vara de la care au 
trecut patruzeci de 
ani. Căci o istorie, ari
cit de măreață ar fi 
ea, cum este istoria 
noastră contempora
nă, nu se poate consti
tui numai din imagi
nile timpului prezent. 
Și, astfel, asupra ima
ginilor stenice pe care 
le desfășurau privirii 
noastre recoltele și 
construcțiile de azi, 

^noi am așezat imagi-

con-
urcat

tării 
zeci 

fier- 
stră-

reti- 
mo- 

celor 
de 

fost 
zilelor

nile relatate de vete
ranii brașoveni ai lup
telor de acum patru
zeci de ani. Ai luptelor 
pe care armata româ
nă le-a dus din prima 
zi sau, mai bine zis, 
din prima noapte, din 
primele ore de noapte 
de după 23 August 
1944, pentru alungarea 
trupelor hitleriste, pen
tru eliberarea Tran
silvaniei.

Eram, după cum am 
spus, patruzeci de 
scriitori, de aproape

de Corneliu LEU

toate virstele și veniți 
din toate colțurile ță
rii. De pe țărăneștile 
întăriri medievale ale 
Prejmerului priveam 
ținutul Birsei in des
fășurarea industriilor 
lui și a recoltelor bo
gate, cu amprenta 
evidentă a socialismu
lui triumfător. Iar 
urechile noastre au
zeau relatări ale vete
ranilor, ale istoricilor 
militari, despre unită
țile de vînători. despre 
mișcările ordonate de 
către Marele Stat Ma
ior al armatei române 
pentru regruparea uni
tăților de pretutindeni, 
despre ajutorul dat de 
muncitorii organizați 
în celebra „Baterie al
bastră"...
vint, 
tatea raportului „gin- 
dire
mișcare ■ armată", 
a șalvat atunci , .atît*  de repede și atît 
de categoric, așezîn- 
du-ne pe drumul vic
toriei 
fapte 
altor

Ne 
care am scris și scriito
rii care vom scrie des-

Intr-un cu- 
despre lucidi-

comunistă
care 
țara

și al generoasei 
de eliberare a 

națiuni.
aflam, scriitorii

pre mărețul 
ment din acel 
istorie fierbinte, 
fapt doar intr-un 
pas din drumul 
pe care porniserăm, de 
la București — inimă 
a revoluției începute 
atunci — pe tot dru
mul de glorie al alun
gării armatelor hitle
riste. Și eram pe ur
mele acelui sacrificiu 
românesc dăruit din 
plin întregii lupte de 
eliberare.

Acolo, pe meleaguri
le brașovene, făceam 
doar .un scurt popas, 
după care, ca niște se
mințe din fructul . ro
diei, urmează alte 
alt,e locuri care, 
îngemănarea lor, con
stituie ȚARA. Adică 
Patria. Sînt meleaguri
le noastre legendare, 
toate, păstrînd in ele, 
ca o lumină asupra 
chipului prezent, ima-, 
ginea sacrificiului 
atunci. Sacrificiu 
a germinat acest 
chip al Patriei.

O experiență tulbu
rătoare, dar nu unică : 
cu doi ani mai înain
te, tot astfel, un mare 
grup de scriitori, 
toate virstele și, 
proape, din toate col
țurile țării, am poposit 
pe șantierul Canalului 
Dunăre—Marea 
gră. Și, după 
doi ani, alături 
structorilor, am ___
mindria de a intimpi- 
na inaugurarea cana
lului cu un volum sub
stanțial, care se bucu
ră azi de mult interes 
la publicul cititor.

Nu afirm mai mult. 
Deocamdată ne conti
nuăm călătoria pe dru
murile fierbinți ale 
țării, prin locurile care 
păstrează vie imagi
nea luptelor pentru 
eliberare, locuri în 
care azi se înalță 
mîndrele edificii socia
liste, viața nouă a 
tuturor oamenilor a- 
cestei țări, strins uniți 
in jurul partidului.

eveni- 
an de 

de 
po- 

lung

și 
in

de 
care 
nou

de 
a-

Nea- 
acești 

con- 
avut
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Comerț modern, dotări moderne : complexul comercial central din municipiul Deva Foto : Sandu Cristian
eticii și echității socialiste, iu spiritul grijii față de om

Propunerile judicioase au găsit receptivitatea necesara
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Cițiva mineri de la Baia Sprie au adresat tovarășului Nicolae Cearfșescu o Scrisoare in care făceau unele propuneri menite să îmbunătățească mai ales să sporească eficiența .activității minelor în care muncesc. «Concret, ei relatau că de la minele Sfetiur și Baia Sprie minereul se transportă cu autobasculantele, pe o distanță de 10 km, la Flotația centrală din Baia Mare, consuminrira-se cantități însemnate de motorină, deși alături, în raportul de cercetare, nu poate în paralel, există o cale ferată nefolosftă. în scrisoare, ei mai relatau -că transportul de persoane între Baia Sprie și Baia Mare s-ar păjea face în condiții mai avan- tăjjoase .prin construirea, unei linii de .tramvai ; de asemenea, ca urmare a interzicerii accesului autoturismelor in' centrul vechi al municipiului Baia Mare se consumă multe benzină pe trasee ocolitoare, ctirîpd sprijn pentru soluționarea celor i sesizate..Scrisoarea a fost analizată de specialiști ai Consiliului de.Miniștri,

ai Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, sub îndrumarea viceprim-miniștrilor de resort ai guvernului — așa cum a indicat secretarul general al partidului.S-a confirmat că minereul transportat pe ruta respectivă provine de la minele Suiur, Cavnic și de la Flotația din Baia Sprie. Calea ferată normală existentă între Baia Mare și Baia Sprie, se precizeazăfi folosită ca atare, deoarece aceasta nu acoperă decit parțial traseul pe care trebuie să se facă transportul minereului, iar transformările necesare în acest: caz nu sînt economice.în vederea înlocuirii transportului auto s-au aprobat, prin decret prezidențial, lucrările pentru realizarea unei căi ferate industriale care să asigure transportul lă Flo- tația centrală din Baia Mare, fără transbo-rdare, a minereului de la Cavnic. Suiur și a concentratelor de la Flotația din Baia Sprie. Lu-

crările respective urmează să înceapă imediat, fiind cuprinse in planul de investiții pe acest an. în documentația aprobată se prevede ca tronsonul de cale ferată normală existent, in lungime de 8 km, între Baia Mare și Baia Sprie, să fie folosit prin adăugarea unui singur fir de șină pentru asigurarea ecarta- mentu'lui corespunzător întregului sistem de linii industriale de la suprafață și din subteran. Totodată, se. va realiza un tronson nou de 7 km prin care se va face legătura cu linia de cale ferată existentă ce vine de la Cavnic. Se precizează că odată cu terminarea lucrărilor prevăzute și aprobate se va elimina integral transportul auto al minereului din zonă.Referitor la realizarea unei linii de tramvai intre municipiul Baia Mare și orașul Baia Sprie, s-a stabilit ca această idee să fie analizată și, în măsura în care se va dovedi utilă și eficientă, să se facă propuneri corespunzătoare de realizare.

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ CADRUL DE AFIRMARE A RĂSPUNDERII CIVICE

DEPUTATUL, reprezentant al obștii,
M.. - om al faptei pentru obște

Sprijin concret asociației economice intercooperatiste
‘ Din itadfcația tovarășului Nicolae Ceaușescu. activiști de partid, ai ’ organizațiilor competente de stat și obștești au1 verificat o scrisoare privind unele lipsuri din activitatea condneerii Asociației Economice Intercoope'rătiste de creștere și în- grășare a tineretului taurin Căciulați, Sectorul agricol Ilfov. în esență,, acestea, se refereau fa retribuirea personalului muncitor, producerea furajelor și activitatea eco- : nomico-financiară al unității..în raportul de cercetare al secre- farulm cu probleme agrare al C.C. i al P.C.R., care a coordonat cercetările, se precizează că: în conformitate cu legea, pe lunile septembrie- . decembrie 1983 retribuirea întregului personal muncitor s-a făcut in acord global, proporțional cu re- i zultatde obținute in producție. Ur-

mează ca pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 35/1984, care a aprobat recalcularea planului la producția de carne pe trimestrul ăl IV-lea 1983 să se recalculeze retribuția pentru perioada respectivă șt să se du-se unității, Ion Muscalu, șe precizează că in perioada 1982—1983, de cînd ocupă această funcție, el a reușit, cu sprijinul Comitetului de partid al Sectorului agricol Ilfov, să înlăture multe nereguli existente ce se manifestau in cadrul asociației. Dar, nerealizarea planului la carne, prețurile ridicate de producere a furajelor, neurmărirea permanentă a modului cum se efectuează cheltuielile de către compartimentul financiar-contabil, precum și indisciplina în unele sectoare au

acorde diferența. Referința activitatea directorului
făcut ca unitatea să înregistreze anul trecut însemnate pierderi (14 milioane lei).în vederea îmbunătățirii activității de producție a asociației, s-a stabilit introducerea în rații a furajelor suculente prin asigurarea acestora de către cooperativele agricole asociate in cadrul Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist ; s-a îmbunătățit structura culturilor furajere prin cultivarea in această primăvară a unei suprafețe de 150 hectare cu lucerna care să asigure integral, cantitativ și calitativ, nutrețurile necesare ; s-au luat măsuri pentru urgentarea executării lucrărilor de amenajare pentru irigat a unei suprafețe de 335 hectare, care să fie cultivată in sistem intensiv.

Peste 57 000 dintre cetățenii țării 
de reprezentanți ai' 
stat. Din decembrie 
o perioadă de doi 
populare municipale
Sint oameni din popor, aleși de popor pentru a conduce treburile po
porului. In spiritul profundului democratism imprimat societății noastre 
socialiste de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, deputății 
sînt oameni din toate păturile sociale, de profesii diferite, de toate na
ționalitățile, bărbați și femei, tineri și virstnici — toți avind o bogată expe
riență ca activiști. Sociali, în activitatea productivă, vorbind același limbaj 
- limbajul muncii, al faptei închinate patriei și binelui obștesc.

Cum lucrează un deputat, care sint efectiv locul și rolul său în mij
locul cetățenilor ce l-au ales, altfel spus - cum și cu ce rezultate își 
îndeplinește mandatul ca reprezentant al obștii ? Este subiectul anchetei 
noastre in municipiul Oradea.

sînt învestiți cu înalta răspundere 
în organele locale ale puterii decelorlalți cetățeni

1982, cînd au avut loc alegeri, ei exercită, pentru 
ani și jumătate, mandatul de deputați în consiliile 
(și de sector - la București), orășenești și comunale.

Am avut curiozitatea să consultăm planul de muncă anual al deputatului. Cuprinde 32 de obiective edilitare.Altă curiozitate, tot profesională, ne-a îndemnat spre locul de muncă al deputatului. Care este inginer, și director, la Baza de aprovizionare și desfacere din localitate, găsit acolo — o situație piară pentru orice bazăprovizionare : ordine desăvirșită și curățenie desăvirșită ; în plus, livadă cu pomi. grădină cu legume, seră, straturi cu multitudine de flori (o adevărat expo-floră, cu 180 varietăți. inclusiv lalea albastră și

Ce-am exem- de a-

Avutul obștesc — avuție de neștirbit!
5La Comitetul Central al P.C.R. a sosit o scrisoare adresată de Aurelia Șișu. lucrător la întreprinderea comerțului cu ridicata pentru produse alimentare (I.C.R.A.) — București, in care semnate, că. ănRtesr pectiva unitatebse /cotari țabatert,. sustrageri din avittul obștesc, pe fondul unor grave lipsuri și deficiențe în gestionarea și gospodărirea bunurilor. Autoarea mai semnala că au mai fost adresate sizări, insă acestea nu au fost mate de verificări obiective și, ales, de măsurile necesare, schimb, a fost ea înlăturată muncă.în urma verificărilor efectuate de activiști ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări servicii pentru populație, împreună cu organe de stat a rezultat că o bună parte din faptele relatate se confirmă. In ultimii ani, unele elemente necinstite din cadrul I.CIR.A. București au produs

se- ur- maiIn din

pozit, unde. în numai 45 de zile, a produs o altă pagubă— de 150 000 lei.Cu prilejul verificărilor s-a constatat lipsa de temei a desfa- _.B________ ______ _____r______ __  cerii: contractului de muncă al Au-■ complici au delapidat surria .de: l,4' : reliei ȘișU. care ă sesizat diferitele milioane lei. Din verificări a rezultat că in activitatea de conducere și îndrumare desfășurată de directorul Belu Mircea și de contabilul șef. Grecu Alexandru, de la I.C.R.A. București, s-au manifestat numeroase lipsuri și neajunsuri, ceea ce a generat o stare de indisciplină în întreprindere. Ambalaje dc peste 115 000 lei, care puteau fi reparate și folosite au fost casate, iar pierderile s-au înregistrat pe conturi ; unele inventare au fost valorificate cu intirziere, fapt ce a dat posibilitatea unor gestionari să-și acopere lipsurile sustrageri. La depozitul ,,Rahova", gestionara Doina Limbau găsită cu o lipsă de 19 000 lei. în loc să se ia măsurile cuvenite, gestionara a fost mutată la alt de-

pagube avutului obștesc de aproape 2 milioane lei prin delapidări și neglijențe în serviciu. Numai la ■ depozitul de produse alimentare „Pantelimon" a fost descoperit un ..gestionar care împreună cu alți,;7

sau să săvîrșească altea fost

nereguli și ilegalități săvirșite in întreprindere..Pentru lipsurile și deficiențele constatate, s-au luat sancționare pe linie de partid și de stat a directorului și contabilului , șef ai I.C.R.A. — București, a fost reintegrată in muncă Aurelia Șișu, Ministerul Comerțului Interior a analizat și pus in dezbaterea Consiliului oamenilor muncii de la I.C.R.A. — București abaterile și neregulile constatate, luînd măsuri pentru intensificarea controlului, întărirea ordinii și disciplinei în întreprindere.Organele de stat și conducerea întreprinderii vor acționa pentru recuperarea pagubelor produse.

măsuri de

Neculal ROȘCA

...Cînd i-am solicitat să ne îndrume spre o circumscripție electorală în care se simte prezența activă a deputatului, primarul Oradei ne-a condus in fața hărții municipiului, pe care erau marcate toate cele 71 circumscripții ale bătrînului și reîntine- ritului oraș așezat de-o parte și de alta a Crișului Repede. Ne-a invitat să alegem..., am „i punct din zona de am pornit.Zi de duminică Alexandru Pop se unui grup masiv de - cetățeni ; incă de la primele ore ale dimineții lucrau împreună, vizavi de noul spital pentru copii, la împrejmuirea unui teren (amenajat ca parc, cu gazon abia înverzit și cu trandafiri abia răsădiți). Aflăm că acșst loc, din jurul pieței, rămăsese plin de pietre si de bolovani în urma executării unor construcții alăturate : cetățenii și deputatul (la inițiativa lor. Ia inițiativa lui — nici nu se știe fiindcă mai tot timpul libei- sînt împreună) au hotârit să-l „scoată la lumină" și. să transforme terenul viran intr-un părculeț atractiv. Ca pe atitea alte locuri din zonă. De fapt. întreaga circumscripție nr. 20 — care include in perimetrul său circa 3 000 de locatari ai celor mai noi blocuri din vechiul cartier Rogerius — arată ca o grădină. îngrijită zilnic de mina' și dragostea unor priceputi gospodari.— Toate acestea le-ați realizat numai cu cetățenii ? — il întrebăm pe deputat.— în primul rînd cu ei. cetățenii ; dar nu numai cu ei. Cind e vorba de lucrări ce ne depășesc puterile, solicităm întreprinderile din zonă, care de fiecare dată ne ajută cu • utilaje si cu deșeuri pe care noi' Ie recondiționăm.— Vin cetățenii la aceste munci ? Cum ii mobilizați ?— Vin. nu ne putem plinge. Mobilizarea o facem prin organizația de partid a circumscripției si prin asociația de locatari, dar cînd oamenii îi văd pe vecini și pe deputat trebăluirid prin fața ferestrelor lor ies singuri din casă și se oferă să dea o mină de ajutor. Mai cu seamă

,pus degetul" pe un vest si intr-acolofiind, deputatul găsea în mijlocul

(Urmare din pag. I)creat condițiile necesare, cind orașul și oamenii Iui au devenit capabili să-și asume noi răspunderi, secretarul general al partidului a venit din nou aici pentru a se sfătui cu muncitorii și specialiștii în legătură cu ctitorirea noii cetăți.22 iulie 1969. Lă însufle- țitorul miting al oamenilor muncii din municipiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu făcea cunoscut că „...în cursul acestui cincinal, un măre număr de localități, de zone ale țării noastre, cârd in trecut nu aveau nici un fel de industrie, au devenit centre industriale, iar unele dintre rie centre puternic industrializate. Pe această linie se va dezvolta și vechea cetate dft scaun Tîrgoviște, care în cursul cincinalului viitor va deveni o puternică cetate â oțelului și industriei constructoare de mașini".A fost clipa dă răscruce, câte a dat sens și perspectivă celor mai fierbinți aspirații ale localnicilor. Anvergura lucrărilor, dificultățile unei construcții in multe privințe originală au reclamat însă și multe ăju- foâre. Unul dintre lucrurile cele mai impresionante ăle acelui moment în care Tîrgoviștea se scutura cu putere de „parfumul" medierii ce mai adia încă și făcea primii păși pe calea renăștefii sile a fost solidaritatea Hunedăărei, Re- șiței, Bucureștiului, Aradului, Brașovului, Galațiului Și ă altor citadele, munci- tofăști cu tradiție, care i-au trimis cu generozitate Utilaje și materiale, dar mai ales sute de muncitori Și specialiști cu experiență dintre care mulți s-au Stabilit aici, incit se poate spune că țara întreagă a fost alături de ea. în felul acesta a fost posibil să se pună in mișcare forțe uriașe ; constructorii au deschis mari șantiere, peisajul s-a învolburat, iar cind a prins să se limpezească, după riumai patru 
ani, se îmbogățise cu obiective industriale de însemnătate națională : Com-a

binatul de oțeluri speciale, întreprinderea de strunguri, întreprinderea de lămpi electrice „Rom- lux" și, puțin mai tirziu, întreprinderea „Oțelinox". Exact pe atunci întreprinderea de utilaj petrolier își sărbătorea 100 de ani de existență simțindu-se mai tinărâ și mai plină de vigoare dccit oricînd pentru că, între timp, traversase la rindul ei citeva etape de’ amplă dezvoltare și modernizare.„Fie ca focul continuu din noua vatră siderurgică tirgovișteană să contribuie din plin la progresul și prosperitatea poporului ro-

O simplă vizită pe platforma industrială e concludentă. Aici, cum afirmă specialiștii, se află adevărate minuni ale tehnicii. Bunăoară, laminoare care să inglobeze atîta tehnică de Virf cum sint cele ale întreprinderii „Oțelinox" mai sînt. doar citeva în lume. Rațiuni economice clare, inspirate din programul de edificare socialistă a țării, au impus ca la Tîrgoviște, unde pină în deceniul șase cel măi „sofisticat" utilaj era strungul cu curea de transmisie, existent în prezent doar în amintirile bătrinilor meșteri, să se construiască în-

productivitatea muncii. în unele întreprinderi, se exprimă intr-un an în cifre de Ia un milion de lei în sus pe un muncitor. Acestea sint valorile care ies astăzi din mintea și mîi- nile oamenilor muncii din Tîrgoviște, oraș ce deținea în 1946 trista „performanță" de a număra 3 364 muncitori necalificați, care-și găseau de lucru pe apucate.— Colectivul nostru a primit din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolăe Ceaușescu, sarcina de a spori producția la I milion tone oțel pe an — ne-a
Tîrgoviște—o cetate a civilizației socialiste

mân și a patriei noastre socialiste" — a varășul Nicolae■ cînd a vizitat orașul, în ziua cembrie 1973, elaborării primelor șarje dc Oțel pe marea platformă industrială, urare și previziune reținute de tinerele colective muncitorești ca pe o înaltă și nobilă misiune pe care o duc cu Cinste la îndeplinire. Ce spun comparațiile ?Nu vom apela de această dată la statisticile de acum patru decenii deoarece industria se situa atunci la un nivel mult prea modest. Termenii sint, practic, incomparabili. Așadar : în acest an municipiul Tîrgoviște realizează o producție .....................  •mai Sau sale mit --------------  — -----speciale și întreprinderea de utilaj petrolier) produc, fiecare, mai mult decit întregul județ Dîmbovița în urmă cu douăzeci de ani. într-o perioadă atit scurtă incit tinerii care trau la inaugurarea ei Viitoarea muncii abia avut timp pină astăzi ajungă la maturitate, orașul a acumulat pe plan economic mai mult decit în secole de existență.

rostit to- Ceâușescu din nou de 14 de- cu ocazia

industrială de 17 ori mare decît în 1965. : două . dintre marile întreprinderi (am nu- Combinatul de oțeluri
de in- în au să

trtprinderi de asemenea rang, O scurtă înșiruire a produselor este de natură să exprime înălțimea acestui salt al Tirgoviștei industriale. Astfel : nenumărate mărci de oțeluri aliata și înalt aliate destinate, între altele, construcției de avioane, automobile și utilaje pentru centrale electrice nucleare ; o gamă largă de instalații de foraj și intervenție la sonde ; armături industriale ; strunguri automate și paralele ; mașirii speciale de prelucrare cu performanțe tehnice ridicate : produse de mecanică fină și lămpi electrice. Aceleași materiale din care luau ființă cîndva roabele și butoaiele sint supuse astăzi unor îndelungi și subtile operații de înnobilare cu ajutorul instalațiilor și tehnologiilor perfecționate. Și cu multă competentă tehnică. Eficiența economică superioară, competitivitatea, Încadrarea riguroasă în cerințele de moment și de perspectivă ale construcției socialiste în țara noastră sînt normele de conduită ale zecilor de mii de muncitori și cadre tehnice din municipiu. Două date semnificative : raportată lă oțelurile curente, valoarea celor elaborate aici este de zeci de ori mai mare, iar

spus maistrul Vasile Sol- can, Unul din oamenii de bază ai Combinatului de oțeluri speciale. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv aruncăm în luptă, că să spun așa, cele mai importante forțe ale noastre. Odată cu asta vom spori însă și ponderea oțelurilor aliate, căci menirea noastră este să asigurăm industriei oțelurile de inaltă calitate necesare. Să vă dau un exemplu : la ora actuală livrăm „specialități" ce se cumpărau cu bani grei pină acum cițiva ani de la 60.de firme de peste hotare, ceea ce înseamnă mari economii de valută. N-a fost nici simplu, nici ușor, dar am izbîndit.’După care ne-am asumat alte răspunderi de acest fel.Cuvintele iscusitului maistru cu privire la asumarea răspunderii, adevărată vocație afirmată în acești ani la scara colectivelor muncitorești, ne-au revenit de mai multe ori în memorie pe parcursul itinerarului nostru.26.4 miliarde lei .s-au investit în anii 1968—1984 pentru reconstrucția acestui oraș despre care Nicolae Iorga scria : „Tir- goviștea, pe care o acoperă giulgiul de aur vechi al amintirilor... Un bulevard

larg..., iar de o parte și de alta vaste locuri goale..." Acum privirea se oprește pe coșurile și acoperișurile marilor uzine, pe cartiere impunătoare. S-au construit la Tîrgoviște 22 000 de apartamente. Sint de toată lauda strădania și talentul ar- hitecfilor și constructorilor, care au imaginat și înălțat ansambluri urbanistice după cele mâi severe reguli alb echilibrului, bunului gust și funcționalității. Rafinate jocuri de inălțimi, linii și suprafețe dau unitate și, totodată, personalitate noilor zone urbane dotate cu mari magazine, casă de cultură, sâlă polivalentă cu 2100 locuri. casă a științei și tehnicii pentru tineret, școli și grădinițe, spitale și policlinici, hoteluri și unități de alimentație publică. Iar șantierul continuă să fie prezent in viața orașului pentru a-i desăvirși metamorfoza.— Procesul prefaceri departe < iat la spus Graur, pumai^i municipiului. Cu prilejul vizitelor in rășut ne-a dat prețioase îndrumări privind economică și plasarea obiectivelbr. rea am ___________ _ ___eepție clară, profund științifică in tot ceea ce am înfăptuit. Acum, cînd ne pregătim să sărbătorim a 40-a aniversare a eliberării țării, putem spune cu satisfacție că urbea mizeră, prăfuită var.a și inundată de noroaie na, cum uceniciei _____ _ ______ ,a rămas doar îh amintire și că generația de azi și cele Viitoare vor trăi intr-un oraș cu adevărat modern, într-o cetate a civilizației sdcialiste — replică peste secole a glorioasei cetăți de scaun.Tîrgoviștea s-a conectat cu toate fibrele sale la ritmurile dinamice, înnoi- toare ale evului socialist.

de adînci Înnoitoare este de a se îi înche- Tîrgoviște — ne-a tovarășul Corvin primarul munici-orașul nostru, tova- Nfcoiae Ceaușescudezvoltarea socială, am- și funcționarea sistematiza- cartierelor, așa incit beneficiat de o con-

iar-era. pe vremea mele în uzină,

însemnări din municipiul Oradea

de cînd a apărut și am prelucrat Legea 10, cu privire la îndatorirea civică de a ne îngriji propria casă si cartierul in care locuim, nu se Iasă rugați sau așteptați cetățenii.— Cum ați prelucrat Legea 10, în 
ce cadru ?— Poate nu e tocmai o metodă nimerită, fiindcă nu are forme foarte organizate, știți, nu prea ținem ședințe. Ce avem de spus cetățenilor, ori ce au cetățenii să ne spună nouă— ni le spunem duminica dimineața chiar în timpul muncii patriotice : mai lucrăm, mai vorbim de una. de alta, fără ordine de zi. dar lucrurile nu râmîn, cum s-ar zice, vorbe in vint. Luni, Ia prima oră obișnuiesc să trec întii pe la primărie cu problemele respective ; așa am rezolvat— din mers, aș spune — o seamă de treburi din domeniul amenajării spatiilor comerciale, aprovizionării, alimentării cu apă. încălzirii locuințelor etc. Tot așa. in intilnirile noastre duminicale la lucru, devenite „Tribune ale democrației" ad-hoc, am prezentat o dată Legea 10, altă dată metodologia întrecerii anuale intre circumscripții pentru cea mai bună gospodărire...

lalea neagră), teren de tenis, micro- cantină și centru de piine in incintă. Toate acestea intr-o unitate distinsă cu „Steagul de fruntașă" pe ramură pentru îndeplinirea si depășirea planului de producție. Ceea ce confirmă, incă o dată, proverbul cu omul potrivit la locul potrivit... pentru el si calitățile lui 1— Toți deputății din Oradea își îndeplinesc mandatul cu aceeași pricepere și pasiune în muncă, și cu aceleași foarte bune rezultate ? — am întrebat. în final, pe primarul municipiului, tovarășul Alccu Pa- raschîv.— Tovarășul Pop este, intr-adevăr, un deputat-model, parcă făcut pentru a fi un excelent gospodar, indiferent unde locuiește sau unde muncește. De altfel, să știti că și in sesiunile trimestriale ale consiliului popular municipal ia cuvîntul me- reu.ț.și de fiecare dată cu folos. Din aceșt/Șpunct de vedere, trebuie să rectinoăStem că alegerea pe care ati făcjii^.— absolut intîmplător — de in circumscripția 20 ne-a ava^gjȘt. Nu înseamnă. -însă, că nu rn'^v^kista la Oradea, și alti deputați foă^.'activi : Sorin Ungur (circum-

scripția 18). Aurel Mascaș (circumscripția 21) și incă alții, majoritatea. Recunoaștem, însă, că sînt și deputați mai delăsători, care nu reușesc aceleași rezultate. Pe aceștia ne străduim să-i activizăm.— Prin ce mijloace ?— Prin mai multe. întregul aparat al consiliului popular municipal este repartizat pe circumscripții (la cele cu activitate mai redusă — tovarăși cu munci de răspundere și cu experiență mai mare pentru a-1 putea ajuta efectiv pe deputat), conducerea consiliului nostru se deplasează sistematic în fiecare zonă a orașului (unde discută direct cu cetățenii și deputății), orice deputat arc ușa deschisă la primărie la orice oră din zi. iar lunar in ședințele de comitet executiv și semestrial in sesiunile consiliului popular analizăm activitatea deputationToate acestea se încadrează Intr-un context mai larg al activității noastre cu cetățenii — pentru receptarea și analizarea sesizărilor și propunerilor judicioase ale acestora — astfel incit Oradea să fie cit mai bine gospodărită și mai frumoasă, iar cei 207 000 locuitori ai săi să-și poată exercita cu răspundere și eficientă atit dreptul democratic asigurat de societatea noastră socialistă de a-și spune cuvîntul și a participa la decizii ce privesc viata lor și a localității, cit și îndatorirea civică de a contribui efectiv la transpunerea in practică a inițiativelor și deciziilor ce le inspiră — spre mai binele fiecăruia dintre ei și al întregii obști....Iar. în acest sens — am adăuga noi — rolul deputatului — de reprezentant al intereselor cetățenești, de mobilizator și catalizator de energii umane — este din ce in ce mai important. din ce in ce mai marcant. Așa cum am văzut la Oradea, așa cum Se calitate fie sat. intimplă astăzi in fiecare lo- a tării noastre —. fie oraș.
Glieorcjhe MITROI
Ioan I.A7.A
corespondentul „Scinteii"

PRODUSELE PENTRU COPII

Preocuparea constantă pentru viitorul patriei, pentru asigurarea unor generații tinere viguroase, care să continue, să perpetueze viață, mersul continuu spre progres al poporului nostru — atit de pregnant subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului Sanitar Superior— iși găsește expresie concretă și in grija și dragostea cu care sint înconjurați copiii de întreaga societate, pentru, ca nimic din ce le este necesar să nu le lipsească. De altfel, una din concluziile indicațiilor conducerii partidului în problemele privind demografia este necesitatea ca toate forurile, toți factorii implicați intr-un domeniu sau altul legat de condițiile de viață Și dezvoltare ale copiilor să-și analizeze activitatea, să asigure îmbunătățirea acesteia, să facă tot ce este posibil pentru ridicarea acestei activități la niveluri calitativ superioare.In acest larg context se înscrie și atenția sporită ce .se acordă producției articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii. In industria ușoară există întreprinderi specializate în creația și realizarea unor produse care să răspundă cerințelor specifice ale,acestei categorii a publicului cumpărător ; numeroase u- nități ale cooperației meșteșugărești, ale cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor realizează o gamă diversă de articole destinate garderobei copiilor.Ca urmare firească a sporirii— cantitative și sortimentale — a producției. S-a dezvoltat, in mod corespunzător și rețeaua comercială de profil, care numără, in prezent, peste 3 000 de magazine și raioane ce oferă articole de imbrăcăminte și încălțăminte pentru copii. Există deci condiții favorabile satisfacerii cerințelor acestei categorii de beneficiari, dorinței fiecărui părinte de a-și vedea copiii frumos îmbrăcați, potrivit cerințelor Virstei, modei.Cum sint folosite aceste condiții ? Cum acționează industria ușoară, comerțul pentru a pune Ia dispoziția familiei posibilitatea opțiunii, in funcție dc gusturi și preferințe ? La direcția de resort din Ministerul Industriei Ușoare ni se pun la dispozi- 'ție citeva cifre care reflectă, de fapt, locul irtiportant pe care-1 ocupă, in Volumul total, producția destinată copiilor : 35 la sută la’tricotaje, 28 la sută la Confecții, 30 la sută la încălțăminte. Aceste cifre își află corespondentul in magazine, a căror o- fertă — cantitativ, global — este a- bundentă la toate grupele, de la nou- născuți Ia copiii ce au pășit în adolescență, producția și livrarea fiind racordate la numărul de copii, la structura acestora pe vîrste.Intr-adevăr, din punct de vedere cantitativ progresul este vizibil pentru oricine pășește intr-un magazin de specialitate. Dar, se știe, pentru cetățeanul care cumpără foarte important este ca, din cantitatea apreciabilă ce se află expusă in rafturi și vitrine să poată alege exact acel o- biect care răspunde nevoilor sale. Cu alte cuvinte — varietatea de modele și de mărimi. Cum stau lucrurile din acest punct de vedere ?

Colectivele de creatori din întreprinderile ce produc pentru copii au elaborat pentru' acest an — un impresionant număr de modele — 1 258 la confecții, 3 242 la tricotaje, peste 700 la încălțăminte. Dacă adăugăm că fiecare model este realizat in mai multe ipostaze coloristice, din materiale diverse, putem să ne dăm seama de efortul ddpus pentru o reală diversificare a producției destinate copiilor.Ce spun cumpărătorii ? Cei pe care i-am întilnit in magazine cercetind oferta mărfurilor de sezon ne-au declarat că se observă o accentuată preocupare a producătorilor pentru varietatea de modele, desene, culori.— Acordăm cea mai mare atenție creației de modele pentru copii, ne spunea tovarășa Maria Stan, director adjunct al direcției tehnice din Ministerul Industriei Ușoare, care coordonează această activitate. Selectăm cu grijă materialele din care a- cestea urmează să fie realizate, im- primeurile, paleta de culori, ornamentele. Este important de știut că, în balanța de materii prime naturale ' — cum este, de exemplu, cazul bumbacului, care se aduce din import cu eforturi valutare — au prioritate produsele destinate copiilor sub 10 ani. îndeosebi după ședința Consiliului Sanitar Superior, care a dezbătut problemele creșterii demografice, ne-am îndreptat atenția, in mod deosebit, spre articolele pentru nou-năs- cuți. Am conceput o serie de produse care, sperăm, vor întruni calitățile necesare — comoditatea, funcționalitatea fiind îmbinate cu frumosul, cu moda. Căci există modă și la cei mici.Prin aspect, multe din piesele vestimentare ce se găsesc în comerț sint la nivelul celor mai bune pe plan internațional. O dovadă certă a potențialului de Creație și fabricație al industriei ușoare. Nu tot atit de bine stau lucrurile in ce privește diversitatea de mărimi. Din investigațiile noastre a rezultat că unii copii, mai ales cei ce se apropie de adolescență, au depășit cu mult dimensiunile produselor ce le sint destinate prin standarde și norme de fabricație, imbră- cindu-se de la adulți. Nu este vorba de observații întimplătoare. Aceste neconcordanțe între produs și destinație sint relevate și de un studiu recent, efectuat prin metode științifice. de Institutul central de cercetări economice și Institutul de economia comerțului interior și a turismului. Rezultă că circa 75 Ia sută din băieții și 64 la sută din fetele între 12 și 14 ani (adică peste 330 000 de copii) poartă îmbrăcăminte de la adulți, numărul 40 — limita actuală a măsurilor pentru copii — nemaiincăpin- du-i de mult ; de asemenea. 96 la sută din băieții și 7 la sută din fetele între 43—14 'ani (aproape 260 000 de persoane) cumpără încălțăminte de la adulți. Aceasta înseamnă insă modele specifice adulților.Aceste procente și cifre exprimă o realitate ce se află sub ochii tuturor : tinăra generație crește mai înaltă, mai viguroasă decit aceea a părinților, ca urmare firească a condițiilor mai bune de viață, a grijii de care

se bucură in familie. Este un fenomen apărut mai de mult, nu de ieri, de azi. De aceea surprinde, pur și simplu, încetineala cu care ăe face adaptarea normelor și standardelor Ia proporțiile actuale ale copiilor. Ni s-a spus că se află, in diferite stadii— măsurători antropometrice in vederea îmbunătățirii tiparelor, acțiunea fiind prevăzută a se finaliza în... 1989 ! Adică peste uh cincinal 1 Oricit de complicată ar fi efectuarea acestor măsurători, prelucrarea și finalizarea lor. in norme și standarde; este greu de admis că nu a existat, pină acum, răgazul necesar pentru a fi fă- ■ cute la vreme. Este — orice s-ar spune, orice s-ar putea spune — o mostră flagrantă de birocratism, în totală opoziție cu cerințele de promptitudine, mobilitate, operativitate ce' trebuie să caracterizeze producția bunurilor de consum in raport cu cerințele pieței. Dacă se merge in acest ritm, cind vor fi gata, in fine, studiile a- mintite, se va constata că ele nu mai sint valabile, deoarece noua generație a binevoit, intre timp, să-și sporească înălțimea, perimetrul toracic, talpa piciorului ! 'Unele nepotriviri nici nu au nevoie de astfel dc măsurători pentru a fi înlăturate. De pildă, bonetele tricotate pentru sugari sint prea mari— lucru vizibil pentru oricine, in comparație cu capul copilului. între lărgimea gulerului și lungimea minerilor, la unele cămăși pentru băieți, există evidente disproporții : cele pentru băieții sub 5 ani au gulerul prea strimt și minecile prea lungi, în timp ce acelea pentru băieții mari au același cusur, dar inversat : mineri scurte și guler larg. Iată de ce, dintre problemele legate de îmbunătățirea ofertei la articolele pentru copii, aceasta este cea mai stringentă. Ea cere o mai mare concentrare de eforturi și mijloace pentru o soluționare neiptirziată. In nici un caz peste cinci ani. așa cum intenționează autorii studiilor.Deși problema producției de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii nu se înscrie în sfera propriu- zisă a problemelor demografiei sau natalității, este evident că existența bunurilor respective în magazine, în cantitățile și structura sortimentală necesare, are o mare însemnătate pentru familiile cu copii. Ea constituie. in sectorul respectiv, o reflectare fidelă a preocupării generale a societății noastre față de asigurarea condițiilor optime de viață pentru tinăra generație. Industria ușoară este puternic dezvoltată, dispune de unități numeroase, bine utilate și încadrate cu personal, cu produse purtătoare dc faimă pentru marca fabricilor, rezultatele lor sint bine cunoscute și apreciate — inclusiv in ceea ce privește producția articolelor pentru copii, incit — cu mai multă mobilitate și o mai promptă adaptare la sugestiile cumpărătorilor, ale părinților, ale specialiștilor in creșterea copiilor— pot fi satisfăcute mereu mai bine solicitările pieței, preferințele justificate ale beneficiarilor.
Rodlca ȘERBAN
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ANGAJAREA TUTUROR FORȚELOR SATULUI
- obiectivul principal pe agenda de lucru a organizațiilor de partidAgricultura este — după cum se știe — o ramură economică cu o mare diversitate de activități, cu priorități ce se schimbă deosebit de rapid, cu probleme ce se cer rezolvate imediat, cu acțiuni ce reclamă o pregătire minuțioasă sau se cer să fie avute permanent in vedere. Astfel, in aceste zile, pe primul loc se situează întreținerea culturilor. Totodată, de o mare importanță este și pregătirea declanșării bătăliei pentru stringerea recoltei de păioase. In același timp, zootehnia reprezintă o constantă care nu trebuie neglijată nici un moment.Din această perspectivă, ideile, orientările și; indicațiile cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Agriculturii semnifică pentru organele și organizațiile de partid de la sate jaloane prețioase în desfășurarea .unei susținute activități politico-organizatorice pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin. Așa cum sublinia cu acel prilej secretarul general al partidului, „înfăptuirea progi;amelor și planului din agricultură impune și îmbunătățirea activității organizațiilor și a organelor de partid din toate unitățile și sectoarele". Corespondenții ziarului nostru din mai multe județe ale țării au consemnat în acest sens cîteva preocupări de actualitate ale organizațiilor de partid.Mobilizarea integrală a forței de muncă existente, buna organizare în distribuirea ei, pregătirea și folosirea eu maximă eficiență a mijloacelor materiale disponibile reprezintă una dintre principalele direcții de acțiune ale organizațiilor de partid din unitățile agricole, subliniază în corespondenta sa Stelian Chiper din județul Buzău. „Imediat 

după ce a avut loc plenara Consiliu
lui Național al Agriculturii — ne spunea tovarășul Valeriu Călin, președintele C.A.P. Gberăseni — am 
dezbătut cu toți comuniștii, cu cei
lalți cooperatori, cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Pornind de 
la indicațiile secretarului general al 
partidului, am discutat mai ales căile 
prin care vom asigura o organizare 
superioară a muncii in toate sectoa
rele, întărirea ordinii și disciplinei, 
creșterea răspunderii fiecărui comu
nist pentru sporirea eficienței activi
tății in cooperativă. Cu prilejul aces
tei analize am cerut ca fiecare co
munist să vină cu propuneri concrete 
de îmbunătățire a muncii".Ceea ce s-a și întîmplat și rezultatele sint pe măsura acestor preocupări.Munca de la om la om s-a dovedit și se dovedește, așa cum o demonstrează practica muncii de partid, de o deosebită eficientă, aspect ilustrat și in relatarea trimisă de Stan Ștefan, despre acțiunile comuniștilor din comuna Islaz, județul Teleorman. 
„Invățînd din experiența anului tre
cut — ne-a spus Marioara Iordan, secretara comitetului comunal de partid — cind pe majoritatea supra
fețelor cultivate cu porumb, sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui s-au 
executat numai două praștie ma
nuale, recoltele fiind sub nivelul 
planificat, imediat după încheierea 
însămînțărilor de primăvară, prin- 
tr-o intensă muncă politică de la 
om la om, am acționat in toate 
fermele vegetale pentru a-i face pe 
cooperatori să înțeleagă cit de im
portant este pentru nivelul recolte
lor, deci și pentru veniturile lor, ca 
lucrările de întreținere să fie exe
cutate exemplar". Am aflat că organizațiile de partid din cele două unități agricole din comună au inițiat dezbateri ample cu membrii cooperatori, cu mecanizatorii, făcîn-(CTJM SE ACȚIONEAZĂ ÎN CONSTRUCȚII PENTRU DUBLAREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCH)

Creșterea mai accentuată a productivității muncii pe șantiere, dublarea acesteia in următorii ani reprezintă o sarcină expres formulată, in repetate rinduri, de secretarul general al partidului. Rațiunea profundă din care izvorăște această cerință majoră este bine cunoscută. De sporirea ritmului de lucru pe șantiere, de creșterea viguroasă a randamentului in activitatea constructorilor depind, in bună măsură, scurtarea duratelor de execuție a lucrărilor, realizarea la timp și la parametrii proiectați a tuturor obiectivelor și capacităților productive planificate.Dar productivitatea muncii pe șantiere, ca dealtfel în orice alt domeniu de activitate, nu sporește de la sine. Sint necesare, în acest scop, o preocupare permanentă pentru perfecționarea metodelor de organizare și conducere a lucrărilor, folosirea deplină a utilajelor și forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei, respectarea cu strictețe a termenelor de începere și finalizare a lucrărilor de construcții-montaj. Și, nu în ultimul rind. utilizarea integrală, cu randament superior, a timpului de lucru.Iată motivul pentru care aducem astăzi în dezbatere modul de folosire a timpului de lucru pe șantierele unde acționează oamenii muncii din cadrul Antreprizei de construcții Brăila.
Un cîștig cert de opt-nouă 

luni I Antrepriza brăileană realizează lucrări de investiții intr-un număr însemnat de sectoare ale producției materiale : metalurgie, industria chimică, industria construcțiilor de mașini, industria lemnului si materialelor de construcții, industria alimentară, agricultură, locuințe si obiective social-culturale. Pe scurt, o gamă diversificată de lucrări, fiecare cu specificul și complexitatea sa. Nu ne propunem să Ie enumerăm pe toate. Vom retine însă citeva dintre cele care conferă „greutate" sau. altfel spus, eficiență deosebită timpului de muncă al constructorilor : pe șantierul Combinatului de fibre artificiale Brăila, instalațiile de celofan si carboximetilceluloză au asigurate condiții să intre fiecare in funcțiune cu cel puțin o lună și jumătate înainte de termen ; pe alt marc șantier brăilean. cel al combinatului de celuloză și hirtie, aproximativ 65 la sută din capacitatea destinată recondiționării celulozei chimice, etapa I. va produce cu 8-9 luni mai devreme, în timp ce clădirea cazanului de regenerare din cadrul instalației de săruri sodice este realizată in proporție de 90 la sută.Deci, pe toată linia, un apreciabil cîștîg dc timp. Nu e greu de anticipat că suportul său constă în hotărirea oamenilor de a munci mai repede și mai bine, cu o productivitate si eficientă superioare, hotărîre dublată de o puternică concentrare 
de forte, o organizare rațională a lucrărilor șl. desigur, o înaltă disci

du-se comparații în fața panourilor cu producțiile mai mari sau mai mici obținute pe diverse'sole. Fruntașii recoltelor bogate au explicat că o prașilă „face cit o ploaie bună", că numai, participarea la lucru nu este suficientă, ea cerîndu-se însoțită de perfecta organizare a muncii, de întărirea ordinii și disciplinei, de: răspunderea fată de calitatea lucrărilor. Aceste schimburi de opinii iși dovedesc eficienta acum cînd cîmpul este împinzit de oameni, iar lanurile sint curate, avind densitatea optimă de plante la hectar. Demn de remarcat este faptul că biroul comitetului comunal de partid, conform unui program judicios întocmit, și-a repartizat forțele pe ferme, urmă- rindu-se asigurarea unui control permanent și exigent asupra îndeplinirii hotăririlor, antrenarea tuturor comuniștilor la realizarea exemplară a sarcinilor .încredințate.Dar nu peste tot lucrările se desfășoară așa cum le-a prevăzut comitetul comunal de partid. De pildă la ferma nr. 2 a C.A.P. Islaz, secretarul. comitetului comunal de partid a constatat că într-una din zile lipseau nu mai puțin de 15 membri cooperatori. în aceeași zi, seara, primarul comunei a stat de vorbă cu cei care au absentat de la muncă, la sediul cooperativei agricole. în discuția ce a avut loc. accentul a fost pus pe necesitatea înțelegerii că nimic nu este mai important în aceste zile decit întreținerea culturilor, că intirzierea lucrărilor duce la dij- muirea recoltei. A doua zi dimineața, la ferma nr. 2 toți membrii cooperatori se aflau în cîmp.Membrii organelor de partid, comuniști cu experiență politică și organizatorică — repartizați in toate verigile importante ale viitoarei campanii de recoltare a păioaselor, în- credințindu-li-se in același timp sarcini pe cîmp, la transportul și depozitarea recoltei, acolo unde este nevoie — reprezintă aspectul pe care-1 relevă Virgil Tătaru în corespondența sa de la întreprinderea agricolă de stat Rogova, județul Mehedinți. Aici, culturile cerealiere ocupă mari suprafețe. Accentul a fost pus pe organizarea temeinică a întregii activități și folosirea eficientă, cu randament tot mai sporit a forței mecanice și manuale. Deja au fost încheiate reviziile și reparațiile la toate mașinile care 

TIMPUL DE LUCRU PE ȘANTIERE 
lucrează pentru constructori dacă este bine folosit 

0 experiență care se recomandă prin rezultate foarte bune la Antrepriza de construcții industriale Brăila

plină în muncă. Să apelăm la alte argumente :• <le la începutul anului, productivitatea muncii a fost depășită, pe fiecare lucrător, cu 5 500 lei. Ambiția constructorilor nu se oprește aici : ei au luat in calcul o depășire anuală a productivității cu circa 10 000 lei pe fiecare om al muncii ;• indicele de îndeplinire a normelor a ajuns la 105 la sută, cu un corespondent direct în lucrări fizice ;• producția de constructii-montaj realizată este cu 5 milioane lei superioară planului „Ia zi".Este momentul deci să vedem pe ce anume și-au „clădit" constructorii brăileni aceste rezultate' prestigioase. Din luna aprilie, activitatea antreprizei a fost organizată pe 3 brigăzi complexe. Pentru toate proiectele de execuție predate de către beneficiari, s-au incheiat contracte de lucru in acord global, în care sînt stabilite valoarea lucrărilor, termenele finale și cele intermedla- 

vor fi folosite în campania de vară. Cele 44 combine sint gata pregătite să intre in lanuri. La fel și presele de balotat. S-au nominalizat și sarcinile pe fiecare om și formație in parte. întreaga producție de griu urmează să fie strînsă în 10 zile bune de lucru in cîmp și cea de orz in numai 4 zile. Comuniștii au analizat la nivelul fiecărei ferme posibilitățile reale de încadrare în perioada stabilită de recoltat. Forțele au fost repartizate in raport de suprafețele cu păioase pe care le dețin fermele. S-a stabilit ca toți comuniștii din unitate — exceptîn- du-i pe cei ocupați in zootehnie., în fermele viticole și pomicole — să participe efectiv la campania de, recoltare. Pe combine vor lucra mecanizatorii cu îndelungată activitate — cea rriai mare parte din ei comuniști. Unor secretari ai organizațiilor de bază — cum sînt Alexandru Zaharia de la. ferma Valea Anilor și Nicolae Pirvuceanu de la ferma Recea — li s-a încredințat conducerea unor formații de muncă, in- trucit aceste ferme au mari suprafețe cu griu și orz ; alți comuniști au sarcina să se ocupe de pe acum de asigurarea condițiilor optime pentru depozitarea cerealelor : ■, în fiecare fermă, țol sub conducerea organizațiilor de partid, se urmărește modul cum s-au amenajat taberele în cîmp, astfel ca in perioada de campanie masa de prînz să fie servită la locul'de muncă ; în acest fel se vor elimina deplasările care irosesc timpul și risipa de carburanți. Tot unor membri ai organizațiilor de bază li s-a încredințat și o altă sarcină : asigurarea atelierelor mobile pentru fiecare formație de mașini și aprovizionarea acestora cu piese de schimb pentru ca eventualele defecțiuni tehnice să fie operativ remediate.în relatările menționate, corespondenții ziarului nostru au prezen- t.at cîteva exemple, dintre multe altele, care dovedesc forța și capacitatea organelor și organizațiilor de partid de la sate în a asigura unirea energiei tuturor lucrătorilor ogoarelor patriei pentru a răspunde chemării tovarășului Nicolae Ceaușescu de a obține, în acest an jubiliar, producții record, ceda ce va insemna o contribuție importantă în înfăptuirea noii revoluții agrare.
Constantin VARVARA

re pe stadii fizice, ca și resursele tehnico-materiale și forța de muncă necesare. Aceasta într-o primă e- tapâ. După aceea, din planul pe antrepriză sînt defalcate planurile Pe brigăzi și obiective de execuție, se elaborează in detaliu programele de lucru pe trimestre, luni și sâptă- mini. sînt stabilite sarcinile concrete ce revin echipelor și pe fiecare om.Preocuparea susținută pentru sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor constituie un alt „atu" important in munca constructorilor. Astfel, prepararea semifabricatelor este făcută integral mecanizat, săpăturile și consolidările terenului 

de fundare — în proporție de 90 la sută, iar turnarea betonului — de 87 la sută. Pentru acest ultim tip de lucrări s-au confecționat, cu forțe proprii, o serie de elemente de mică si mare mecanizare, menite să reducă durata de execuție. Astfel. agregatele de vibropresare folosite la consolidarea terenului, pe care se află amplasat rezervorul de 20 000 metri cubi. au permis devansarea acestei lucrări cu 2 luni.
Cum funcționează o bri

gadă complexă în ansam
blul antreprizei ? Săpunctul de vedere al inginerului Gheorghe Fronea, șeful brigăzii nr, 1 : „Lucrăm pe baza contractului- angajament, care prevede, pentru toate formațiile și toți oamenii, concret. volumul de producție ce trebuie realizat. Șefii de formații cunosc în amănunt și in permanentă ce au de făcut, atît în prezent, cit și în perspectivă. Ca acest întreg sistem organizatoric să funcționeze

Grădini 
renăscute

Grindina a venit peste cițnpuri 
și grădini in județul Călă
rași intr-o vreme cind'.plan
tele aveau rădăcini și tul
pini puternice, intr-un moment 
cind oamenii aveau doar grija 
executării lucrărilor de întreți
nere pentru a obține recolte bo
gate. Urmările naturii dezlănțui
te' nu i-au descurajat. Au trecut 
imediat la refacerea culturilor : 
completarea golurilor sau reîn- 
sămințarea și replantarea acolo 
unde pagubele au fost mai mari. 
Ca la un semnal, toată lumea 
satului s-a mutat, practic, in 
cîmp. Țăranilor din Vîlcelele, 
zona cea mai afectată de grin
dină, li s-au alăturat și elevii de 
la școala generală. Ih scurtă 
vreme, aici au fost plantate alte 
patru hectare cu tomate. La 
I.A.S. Ivănești, după ce au fost 
stabilite că precizie solele afec
tate, s-au transportat îngrășă
minte chimice pentru culturile 
care aveau nevoie de o fertili
zare suplimentară. Șt la coope
rativele agricole Cuza Vodă, 
Ceacu și Grădiștea oamenii au 
lucrat din zori și pi-nă seara pe 
cimp, in grădinile de legume, 
incit multe culturi au fost re
făcute, iar altele — reinsămîn- 
țate. Pământul trebuie să produ
că la nivelul potențialului pe 
care îl are. Și in alte locuri se 
lucrează neîncetat, ăcordîndu-se 
atenție maximă pregătirii patu
lui germinativ, distrugerii bu
ruienilor din culturi. Porumbul 
Și soia care au șanse de refacere 
sint ținute permanent sub ob
servație pentru a se executa 
lucrările absolut necesare obți
nerii de recolte mari. Voința 
oamenilor se dovedește mai pu
ternică decit vitregia naturii.

Rodica SIMIONESCU
corespondentul „Scînteii"

Pe terenurile întreprinderii a- 
gricote de stat Mărășești, ju
dețul Vrancea, se lucrează in

tens la prășitul porumbuluiFoto : N. Constantinescu 

fără „fisuri", e necesar să adoptăm măsuri de control și îndrumare a- decvate. în acest sens, de mare folos se dovedesc „operativele zilnice", organizate dimineața Pe ansamblul antreprizei, iar seara, pe brigadă, cu participarea șefului sectorului mecanic și al aprovizionării. Avem astfel posibilitatea să ne repliem forțele, să le repartizăm cu operativitate pe acele • fronturi de lucru unde apare această necesitate. Acest stil de muncă aremare avantaj : atryun timp relativ ______ _______climatului de disciplină in rindulînsă și un alt determinat, în- scurt, intărireaconstructorilor, consolidarea unei a- titudini conștiente si responsabile 

fată de sarcinile încredințate. Fără îndoială, mai: avem multe de făcut în continuare, dar rezultatele de pînă acum confirmă că ne aflăm pe drumul cel bun".într-adevăr, acesta este drumul pe care-1 parcurg constructorii antreprizei brăilene. Ne-am convins pe „viu" de acest lucru, urmărind pe șantierul combinatului de celuloză si hirtie modul in care lucrează maj multe echipe. Cu acest prilej, am a- flat că hotăririle adunării generale a oamenilor muncii din luna ianuarie a acestui an, privind măsurile impuse pentru întărirea disciplinei în muncă, au fost primite in unanimitate cu satisfacție. „Disciplina cîști- gă tot mai mult teren pe șantier — ne-a declarat Dumitru Popescu, șeful echipei de zidari. Sînt șef de echipă de 19 ani. dar niciodată nu s-a lucrat mai sîrguincios, mai eficient și susținut ca acum. Un e- xemplu. în luna mai trebuia executat un decantor la gospodăria de apă. Dacă lucrarea ar fi intîrziat, cele două combinate ar fi resimțit

In oglinda birocrației, 
cîmpul îmburuienat 
pare lună de curat!în locul unui răspuns asupra modului în care se acționează ih județul TULCEA la întreținerea culturilor. tovarășul Vasile Dranovițeanu, directorul direcției agricole, ne propune să vedem la fața locului citeva din lanurile de porumb, sfeclă de zahăr și floarea-soarelui din .zona Măcin-Isaccea-Nalbant. după care sâ ne abatem prin zona de sud; unde, din comunicările primite în seara precedentă, intr-un șir de unități, prașila a doua, inclusiv la porumb, s-a terminat.De o parte și de alta a șoselei de asfalt ce ne duce spre Macin se dezvăluie privirilor lanurile de porumb și floarea-soarelui, cu plante viguroase și frumos prășite. Pe întinsul lor. sute și sute de cooperatori și mecanizatori iși continuă munca intr-o ordine perfectă. La C.A.P. Luncavița se aflau în cîmp aproape 1 000 de oameni. „Noi nu folosim erbicidele la culturile prăsitoare — ne spune Stefan Burghelea, președintele cooperativei. Sintem convinși că nu fac erbicidele ce fac sapele. Avem foarte mult de lucru și. de a- ceea, toți locuitorii satului apți de muncă pârtiei-, oă la lucru in cîmp". în această unitate, fiecare cooperator.fiecare echipă cunoaște încă din iarnă ce, are de făcut în intregul an agricol. Sistemul de organizare a muncii în acord global funcționează aici foarte bine. Echipele de cooperatori sînt aceleași de foarte mulți ani și lucrează pe aceleași suprafețe de teren.Am ținut să prezentăm mai pe larg aceste fapte de muncă devenite acum obișnuite nu numai la Luncavița, ci și in multe alte unități agricole din județ, tocmai pentru a consemna materializarea uneia din măsurile stabilite de comandamentul județean in vederea eliminării neajunsurilor manifestate anul trecut la întreținerea culturilor. Acum, in marea majoritate a unităților agricole din județ, culturile prășitoare se prezintă incomparabil mai frumoase decit cele de anul trecut. Pe ansamblul județului, primele două prașile la sfecla de zahăr și floarea-soarelui s-au încheiat, forțele fiind concentrate acum la întreținerea porumbului.Consemnînd aceste rezultate bune obținute la întreținerea culturilor in județul Tulcea, trebuie spus insă că nu pretutindeni se acționează cu răspundere. in spiritul măsurilor stabilite de comandamentul județean, că in unele locuri organele comunale, conducerile unităților ■ agricole nu acționează ferm pentru mobilizarea oamenilor la munca cimpului. Situația intilnită in consiliul agroindustrial Topolog este semnificativă pentru această stare de lucruri. La C.A.P. Topolog ajungem in plină amiază. Oprim la marginea unei sole de porumb, aparținind fermei nr. 1. unde cooperatorii din echipa lui Gheorghe Manea se pregăteau să reineeapă munca după pauza de prînz. Aflăm de la ei că abia in dimineața respectivă au inceput prima prașilă la porumb și că după suprafața pe care o au de prășit nu o vor termina mai repede de două săptămini. Privim la buruienile care de pe acum începeau să înăbușe cultura și intrebăm dacă ei iși dau seama cum vor arăta rîndurile de porumb lăsate neprășite încă 10—14 zile. Socotim deci ne

Intr-o comună unde 
necunoașterea 

realității duce la 
întîrzierea lucrărilor

serios lipsa apei. S-a lucrat pe întreaga durată a zilei-lumină, de- vansindu-se termenul de predare cu 25 la sută. Toți cei 14 membri ai formației au trăit o mare satisfacție".Sînt. desigur, numeroase exemplele care vin in sprijinul afirmației că disciplina si elanul in muncă se află intr-o veritabilă ofensivă. Să reținem o întîmplare din primăvara a- cestui an. Era o zi cu ceață atît de deasă, incit încărcătura din capul brațului macaralei nu se vedea. în mod obișnuit, in asemenea cazuri, macaraua este oprită. Oamenii din formația inginerului Vasile Valentin nu au acceptat insă stagnarea 

lucrului. Comunicînd permanent prin două stații de radio portabile, una aflată în cabina macaragiului Si cealaltă la sol, au continuat lucrul. S-a ciștigat timp, s-a ciștigat producție. Iată și crezul profesional al mecanicului Ionel Stoica : „La noi. mecanizarea are un rol hotărî- tor. Am reparat utilaje in toate o-; rele din zi și din noapte. Mai bine' zis, atunci cînd a fost nevoie, cind am fost chemat, indiferent dacă era vorba sau nu de tura mea. Dacă nu intervin eu sau alți mecanici stă zidarul, stă dulgherul, stă producția. se pierde timp. Așa ceva nu este admisibil".
Ce ar mai fi de făcut ? In finalul investigației, stăm îndelung de vorbă cu inginerul Alexandru Popescu, directorul antreprizei de construcții. Reținînd mai intii dorința interlocutorului de a consemna că in activitatea antreprizei mai sint neajunsuri, că nu s-a ajuns la o funcționare absolut perfectă a tuturor compartimentelor care o com

cesar să lămurim lucrurile cu factorii răspunzători direct implicați. Cum la sediul S.M.A. Topolog nu putem primi nici o informație, o rugăm pe centralistă să ne facă legătura mai intii cu consiliul popular. De la celălalt’capăt al firului ne răspunde și ne lămurește prompt „omul de serviciu", Gheorghe Iatan, cum că „toată lumea este in cîmp, in frunte cu primarul, și mîine n-o să mă găsiți nici pe mine, pentru că și eu voi fi la prășit". Pînă la urmă o găsim pe președinta cooperativei agricole, tovarășa Ana Qlteanu, de la care aflăm că la porumb prima prașilă s-a făcut doar pe 600 hectare din 1 200 cultivate, iar la floarea-soarelui și sfeclă de zahăr abia a început prașila a doua. Asupra celorlalte inforinații, inclusiv cele privind slaba participare a oamenilor la munca cîmpdlui, nu insistăm, in- trucit .ne dăm seama că nu vom reuși să aflăm mare lucru.întrucit primarul — care de fapt nu era la cimp — evită intîlnirea cu ziariștii, încercăm să lămurim problemele cu președintele consiliului agroindustrial. Ce aflăm ? Mai intii că in toate unitățile . din consiliu prima prașilă este .încheiată inclusiv, la porumb, iar acum se lucrează din plin la prașila a doua la sfeclă și floarea-soarelui. îi replicăm că la C.A.P. Topolog este vorba de 600 hectare de porumb neprășite. Contestă afirmația, dar ne dăm seama că o face nu voit, ci din totală necunoaștere. Ceea ce e totuna.Revenim la Topolog peste două zile, în jurul amiezii, cîmpul era nefiresc de liniștit. Nici măcar urmă de oameni la săpat sau tractoare la prășit. Contrariat de observațiile noastre, primarul comunei, tovarășul Costel Alexe, merge pînă acolo incit le contestă. Abia după ce mergem în cimp începe să recunoască cite ceva. Atît însă cit să nu se înțeleagă că in comuna pe care o conduce au loc abateri grave de la normele legale care reglementează atribuțiile și răspunderile consiliilor populare, ale cadrelor de conducere. Cineva insă trebuie să-l facă să înțeleagă . acest lucru.Fără îndoială, lanurile bine întreținute din multe unități agricole — și se cuvin evidențiate cele aparți- nind consiliilor agroindustriale Ba- badag. Macin și Mahmudia. unde cea de-a doua prașilă manuală la porumb s-a efectuat pe mai bine de jumătate din suprafeței^ cultivate — constituie o dovadă a răspunderii cu care oamenii de aici înțeleg să-și ducă lâ îndeplinire sarcinile ce le revin. Trebuie spus însă că pe ansamblul județului această lucrare s-a efectuat doar in proporție de 20 la sută. Este puțin dacă avem in vedere starea de vegetație a culturilor și pericolul determinat in unele locuri de înmulțirea buruienilor. Este un motiv în plus ca organizațiile de partid și consiliile populare să acționeze energic pentru mobilizarea la prășit a tuturor locuitorilor satelor. Experiența unităților fruntașe demonstrează că acest lucru este pe deplin posibil.
Florea CEAUȘESCU 
Neculai AMIHULESEI 
corespondentul „Scînteii"

pun. la folosirea integrală, cu maximă eficientă a timpului de lucru. Față de perioada corespunzătoare din anul 1983, indicele dc folosire a timpului de lucru este in prezent cu 1 Ia sută mai mare. Nu ne vom opri însă aici. Căutăm sâ promovăm in activitatea zilnică experiența bună, soluțiile noi, moderne. cu eficientă certă și imediată.— Cum procedați in acest scop ?— Atenția noastră este îndreptată spre intărirea autonomiei dc acțiune a brigăzilor. Acestea trebuie să dispună de o dotare proprie de mică mecanizare, pe care s-o folosească intens, operativ, s-o întrețină și s-o exploateze rational. Urmărim, de a- semenea. extinderea policalificării și specializării in brigăzi, sectoare si echipe, in așa fel incit fiecare muncitor să poată profesa o gamă largă de meserii, să-și poată înlocui la nevoie tovarășul de muncă. In prezent, ne preocupă definitivarea unei scheme de organizare a locurilor de muncă, prin amplasarea cit mai judicioasă a tuturor materialelor. utilajelor, uneltelor etc., ceea ce va duce evident la folosirea mai e- ficientă a timpului de lucru, ța creșterea calității lucrărilor. Un alt obiectiv il constituie micșorarea volumului de muncă manuală prin creșterea gradului dc mecanizare. Uitați-vă pe acest panou, pe care scrie : „Cine caută soluții — găsește. cine nu — găsește justificări !“ Noi sintem în,căutare de soluții.Ce concluzii pot fi formulate in finalul analizei noastre ? Este adevărat. nu peste tot aspectele intîini- te se încadrează în calificativele bine și foarte bine. Așa cum menționa si directorul antreprizei, se mai absentează, se mai întîrzie la program, se mai manifestă cazuri de neglijență față de materiale. Sint însă cazuri izolate. Pe ansamblu, și aceasta ni se pare cea mai importantă concluzie, nota dominantă este dată de ofensiva calității, a disciplinei și responsabilității muncitorești. reflectate elocvent în realizarea si. depășirea sarcinilor de producție. scurtarea substanțială a termenelor de execuție. Aceasta este, de fapt, dovada esențială a înțelegerii practice pe care o dau constructorii brăileni utilizării timpului de lucru.
Comeliu IFRIM
corespondentul „Scînteii"

Industria reciclării
materialelor

(Urmare din pag. I)construite instalații care produc acid formic și oxalic prin valorificarea unor subproduse de la fabricarea carbidului.' După cum la „Spumotim" Timișoara x-a construit o secție de valorificară a resturilor de poliure- tan rezultate din procesele de croire de la fabricile de mobilă. Și exemplele pozitive pot continua.Există insă și cazuri cind nu se acordă suficientă atenție realizării în condiții corespunzătoare a noilor obiective de investiții. din industria reciclării, cind se manifestă superficialitate in analizarea și stabilirea soluțiilor tehnice, iar consecințele se resimt ulterior, după intrarea in funcțiune a capacităților respective. S-a construit o mare fabrică de recuperare a materialelor textile refolosibile la Rîmnicu Vilcea, dar, după ce a inceput să producă, au ieșit la iveală anumite greșeli de proiectare, s-a constatat că unele utilaje asimilate in fabricație de industria de specialitate nu funcționează corespunzător, că ar fi necesare și alte instalații, că se folosesc mai mult deșeuri tehnologice decit resturi textile provenite din rețeaua de colectare. Mai mult decit atît, îngrijorează faptul că sortimentele de produse care se fabrică aici nu sînt cumpărate de beneficiarii care și-au dat acordul asupra construirii acestei capacități și că ar trebui căutate și alte soluții de restructurare a fabricației. O atare situație demonstrează că pe întreaga filieră a realizării unei investiții menite să valorifice resurse materiale refolosibile trebuie să se manifeste mai multă răspundere din partea tuturor celor cărora le revin sarcini bine definite in această privință.Similar se prezintă lucrurile și în privința capacităților de prelucrare a foliilor de polietilenă uzată de la întreprinderea de mase plastice din Buzău, care, nu iși ating parametrii proiectați de funcționare, iar soluțiile tehnice de remediere a acestui neajuns intirzie să fie aplicate.Din examinarea acestor două situații se desprinde cerința evitării oricărei pripeli. în realizarea fiecărei investiții — și cu atit mai mult în domeniul reciclării materialelor, unde nu avem o practică suficientă. Tergiversările in aplicarea unor soluții de valorificare a unor resurse materiale refolosibile sînt păgubitoare, dar este limpede că fiecare nou obiectiv de investiții trebuie construit numai atunci cind toate problemele tehnice și economice sint rezolvate.
Maximă răspundere pen

tru intrarea în funcțiune la 
termen a noilor obiective deAm amintit anterior că,investiții.în general, industria reciclării a fost dotată cu o serie de noi capacități care asigură, valorificarea unor materiale refolosibile, cum sint metalele neferoase, anvelopele pentru reșa- pare,. diferite substanțe chimice ș. a. Totuși, există un șir dc capacități unde lucrările de construcție trenează din diferite cauze. Este vorba de imperfecțiuni ale -documentațiilor de execuție, de neasigurarea unor utilaje, instalații sau a efectivului necesar de constructori și montori. Se află intr-o asemenea situație instalațiile de valorificare a zgurilor de oțelărie de la combinatele siderurgice.din Galați și Reșița, gospodăriile de șpan și de alte materiale metalice refolosibile de la întreprinderea de piese auto Sibiu și întreprinderea mecanică Codlea, instalația de apă oxigenată de la „Solventul" Timișoara, modernizarea și dezvoltarea fabricii de beton celular autoclavizat de. la Doicești, care urmează să valorifice cenușile de termocentrală, filatura de vigonie din Vaslui și alte capacități de acest fel.Factorii cărora le revin răspunderi în construirea acestor capacități trebuie să aibă permanent in vedere faptul că. așa cum a stabilit conducerea partidului, investițiile in domeniul recuperării materialelor refolosibile au un caracter prioritar. Este necesar să-se înțeleagă cu toată claritatea că, prin plan și prin balanțele materiale ale acestei perioade, pe producția capacităților amintite și a altora a căror punere în funcțiune este intirziată se contează încă din acest an pentru asigurarea unui volum important de materii prime necesare realizării producției planificate din diferite sectoare ale economiei, resurse care nu pot fi în nici un caz înlocuite cu materii prime noi.Așa cum a subliniat nu o dată secretarul general al partidului, sintem datori să acționăm pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile cu aceeași răspundere ne’ care trebuie să o dovedim in realizarea sarcinilor de producție. Materialele refolosibile incorporează muncă și valori impresionantă și sintem cu toții interesați să le gospodărim rațional, să creăm condiții ca industria reciclării să funcționeze pretutindeni, in toate unitățile economice, la inalți parametri, pentru a se asigura pe această cale cantități cit mai mari de materii prime și materiale absolut necesare înfăptuirii programelor de dezvoltare economică a țării.

h funcțiune, 
o nouă sondă 

de mare adincimeCu 20 de zile mai devreme fată de termenul planificat a fost predată producției o nouă sondă de mare adincime, situată la Contești, județul Bacău. Această nouă realizare a sondorilor schelei de foraj din Tirgu Ocna este a șasea sondă dată aici in exploatare înainte de termen, in perioada care a trecut din acest an. Tot in acest perimetru petrolier se mai află in stadiu final de foraj două sonde de mare adincime care vor fi predate producției la sfirșitul acestei luni. înregis- țrindu-se un substanțial avans fată de prevederile din grafice. Aceste succese sint in mare măsură rodul electrificării instalațiilor de foraj, care, pe lingă însemnate economii de combustibil, a asigurat ritmuri de foraj mai mari cu 8—10 la sută față de * cele înregistrate la sondele forate cu ajutorul motoarelor termice.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"



PAGINA 4 SC1NTEIA - joi 14 iunie 1984Bogatele tradiții ale luptei antifasciste a poporului nostru pentru independența și suveranitatea patrieiSub: semnul unor istorice biruințe, al deplinei unități de idealuri și' de faptă a întregului popor, sărbătorim anul acesta — anul celui de-al XIII- lea Congres al partidului — împlinirea a patru decenii de la declanșarea. în August 1944, a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperlalistă. Istoricul triumf din August 1944 s-a gravat adine și trainic în conștiințe ca un energic act de voință al întregii națiuni, ca o viguroasă afirmare. în forma cea mai înaltă, a atitudinii consecvent antihitleriste a poporului român, a hotărîrii sale ferme de a înlătura orice dominație străină, de a fi liber și stăpîn în țara sa și de a-și orîndui viața după propriile sale idealuri și aspirații. August 1944 reprezintă chintesența istoriei românești, a permanentei, eroicei și glorioasei lupte purtate de-a lungul vremii pentru dreptate, libertate și progres, căreia i s-au dedicat generații după generații, patrioții cei mai luminați, forțele cele mai înaintate ale națiunii române. Din cronica acestei lupte se detașează — ca un eveniment de referință — crearea și activitatea Comitetului Național Antifascist, făurit din inițiativa celei mai înaintate șî mai consecvente forțe politice revoluționare, patriotice. antifasciste — Partidul Comunist Român.Este meritul Partidului Comunist Român de a fi sesizat, din primul moment și la adevăratele dimensiuni, situația gravă creată prin ascensiunea fascismului în unele țări, prin acapararea puterii în Germania de către hitlerism — cea mai crîncenă și mai agresivă variantă a fascismului — iar pe plan intern prin activizarea Gărzii de fier, organizație teroristă în serviciul nazismului. Partidul comunist a atras atenția asupra pericolului pe cară hitlerismul îl reprezenta pentru ființa națională a statului român, făurit prin Marea Unire din 1918, pentru pacea și independența popoarelor, ridicând. cu acuitate. în fața națiunii române, imperativul activizării și unirii în luptă a celor mai largi mase populare pentru a face un zid de rezistentă in .fața demagogiei și terorismului fascist. Partidul comunist a înțeles că lupta antifascistă trebuia să însemne un front comun, care să aibă la bază cele mai largi mase și care, in forme organizate, să acționeze decisiv pentru a bara calea fascismului în România.Forma concretă și eficientă de luptă a fost constituirea, în iunie 1933, a Comitetului National Antifascist, organizație de preintimpinare a pericolului hitlerist, deschisă tuturor patrioților români, indiferent de clasă socială sau de partid politic, a cărei menire era cuprinderea, la nivelul întregii țări, a luptei antifasciste a poporului român. „Facem apel 
la unirea tuturor forțelor muncito
rești și intelectuale să formeze pre
tutindeni, in toate orașele, satele, 
fabricile, birourile și cartierele din 
țară, comitete antifasciste... — glă- suia apelul-program al Comitetului Național Antifascist. Strînglnd în ju
rul acțiunii antifasciste pe toți cei 
care lucrează cu brațul sau cu min
tea la orașe și sate vom putea stăvili 
în, România triumful unui curent 
care poartă in el germenul de dis
trugere a tot ce este izvor de muncă 
ți gindire".Comitetul Național Antifascist —una dintre primele organizații de acest fel create în Europa — nu a fost o simplă organizație legală a partidului comunist care să-i reprezinte la suprafața vieții politice principiile și obiectivele de luptă, ci o organizație la scară națională deschisă tuturor cetățenilor țării, indiferent din ce organizație politică făceau parte, cu o sarcină precisă și clară care interesa întregul popor român — lupta împotriva pericolului fascist, pentru salvgardarea democrației, a independenței și suveranității naționale a patriei. Tocmai din aceste motive componenta lui — de la muncitori și pînă la personalități marcante ale vieții publice și cultural-științifice românești — a întruchipat nu doar o clasă socială, ci toate clasele societății, deoarece fascismul era un pericol pentru întregul popor, centru independența, integritatea și libertatea statului național unitar român.

Ampla și profunda mișcare antifascistă din România detașează in prim plan personalitatea proeminentă a militantului revoluționar, a patriotului înflăcărat Nicolae Ceaușescu, desemnat de Partidul Comunist Român să facă parte din conducerea Comitetului Național Antifascist, ca reprezentant al tineretului revoluționar din Capitală. în cadrul acestei cuprinzătoare organizații, și, deopotrivă, al Comitetului Național Antifascist al Tineretului, constituit în toamna anului 1933, militantul revoluționar Nicolae Ceaușescu a acționat intens și energic pentru atragerea pe făgașul mișcării antifasciste a unor largi forțe sociale și politice cu orientare democratică și antrenarea acestora la acțiuni de masă împotriva fascismului. Remarcabila capacitate organizatorică. energia și puterea de muncă clocotitoare, profunzimea și maturitatea de gindire. patriotismul înflăcărat — ca izvoare ale activității sale dinamice și rodnice, desfășurată sub semnul unei înalte viziuni revoluționare — a- veau să-1 situeze în primele rînduri ale mișcării antifasciste românești, dobîn- dind, în scurt timp, admirația și prețuirea tineretului revoluționar, ale muncitorimii în mijlocul căreia se afla în permanență, precum și ale unor intelectuali de prestigiu.Constituirea Comitetului Național Antifascist reprezintă o expresie grăitoare a faptului că mișcarea antifascistă din România a folosit, incă de la începuturile sale, forme organizate de acțiune, la nivelul întregii țări. Acționînd în spiritul liniei politice tactice a partidului comunist și sub conducerea sa directă. Comitetul Național Antifascist a desfășurat — pină la ilegalizarea sa în noiembrie 1934 — o activitate deosebit de fructuoasă pentru atragerea în mișcarea antifascistă a unor categorii cit mai largi de cetățeni, români și de alte naționalități, avind preocupări și convingeri politice diferite, dar uniți prin voința comună de a bara calea fascismului in România ; și-a adus — prin publicații, cărți, broșuri și manifeste — o importantă contribuție la demascarea și combaterea ideologiei naziste și a organizațiilor de tip nazist din țară, cum era Garda de fier, ridieîn- du-se in apărarea valorilor perene ale culturii românești și universale periclitate de forțele fasciste retrograde ; a organizat consfătuiri, conferințe, întruniri și demonstrații, șezători și serate literare, în cadrul cărora au fost dezbătute probleme legate de organizarea luptei împotriva pericolului-fascist, pentru combaterea influenței ideologiei și propagandei sale nocive in diferitele medii sociale ; s-a manifestat că. b puternică și activă forță in lupta contra fascismului pe plan internațional, exprimîndu-și. prin cele mai diverse mijloace, solidaritatea militantă cu acțiunea forțelor antifasciste din alte țări.Unul dintre obiectivele importante ale activității Comitetului Național Antifascist l-a constituit apărarea și lărgirea libertăților democratice, dreptul la existență legală a P.C.R. și a celorlalte organizații muncitorești și democratice, ampla campanie pentru sprijinirea morală Si materială a conducătorilor clasei muncitoare aflați in închisori. Deosebit de elocvente sint, din acest punct de vedere, viguroasele manifestări de solidaritate exprimate in timpul procesului de la Craiova, din vara anului 1934, intentat conducătorilor eroicelor lupte ale clasei muncitoare din ianuarie-februarie 1933. Cu un asemenea prilej a fost arestat la Craiova un grup de patru tineri comuniști — avind in frunte pe militantul revoluționar Nicolae Ceaușescu — care aducea în fața Tribunalului militar proteste purtînd un mare număr de semnături împotriva însce

nării judiciare. Interogat în legătură cu scopul sosirii în localitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat răspicat că venise pentru „a face declarații în favoarea acuzaților"', arătind că „muncitorimea se solidarizează cu ei".Adeziunea largă a maselor la activitatea Comitetului Național Antifascist — ceea ce a impus crearea, intr-un mare număr de centre, a comitetelor regionale, județene și locale, precum și a comitetelor naționale antifasciste ale tineretului și femeilor — a confirmat rodnicia metodelor folosite de partidul comunist în permanenta extindere și consolidare a mișcării antifasciste unice din România. Comitetul Național Antifascist a reprezentat în peisajul vieții politice a țării un eficient mijloc de manifestare a unității ds acțiune a clasei muncitoare, in frunte cu comuniștii, care, pe temeiul acelorași deziderate. s-a remarcat drept cea mai puternică forță în lupta revoluționară antifascistă. Constituirea în România a Comitetului Național Antifascist, la numai cî-, teva luni după venirea național- sociâliștilor la putere in Germania, se înscrie ca un fapt istoric de însemnătate europeană ; prin această inițiativă remarcabilă. cu adevărat istorică, Partidul Comunist Român a dovedit clarviziune politică și consecvență în orientarea luptei poporului român împotriva pericolului hitlerist.Acțiunile organizate de partidul comunist prin intermediul Comitetului Național Antifascist, precum și al altor organizații de masă legale, au înriurit în mod decisiv opinia publică românească, determinind o vie activizare a oamenilor muncii in lupta antifascistă. în perioada ce a urmat, puternica efervescență antifascistă a maselor populate avea Să se concretizeze în acordurile dă colaborare democratică, antifascistă de la finele anului 1935, care demonstrau, o dată în plus, realismul politicii de alianțe promovate de partidul comunist, posibilitatea reunirii în jurul

unor obiective general-democratice, naționale, a unor forțe largi sociale și politice, conferind mișcării antifasciste romanești un profund caracter național. Asemenea realizări în plan organizatoric și-au găsit o largă aplicare pe terenul luptei politice in perioada următoare, in campania electorală pentru alegerile parlamentare parțiale din județele Mehedinți și Hunedoara din februarie 1936 — soldate cu una dintre cele mai. prestigioase și semnificative izbînzi ale forțelor democratice antifasciste — in tumultul puternicelor întruniri, mitinguri și demonstrații de stradă, în ampla mișcare pentru apărarea păcii, inițiate de comuniști in a doua jumătate a deceniului patru, cu momentul lor de maximă amplitudine — grandioasa demonstrație antifascistă. antirăzboinică și antireviZioniS- tă de la 1 mai 1939, în organizarea și desfășurarea căreia un rol hotărî- tor a avut militantul revoluționar Nicolae Ceaușescu.Pagină memorabilă in bătălia poporului român pentru democrație și independență națională, pentru apărarea valorilor umanității, activitatea multilaterală a Comitetului Național Antifascist a reprezentat o prețioasă experiență pozitivă pentru Partidul Comunist Român, în lupta sa pentru dezvoltarea pe scară largă a mișcării antifasciste din România.Linia politică generală promovată prin intermediul Comitetului Național Antifascist — fixată ca o constantă a acțiunii partidului comunist împotriva pericolului hitlerist — s-a dovedit a fi singura justă și ea a cunoscut, în continuare, multiple și originale forme de traducere in viață. culminînd cu pregătirea istoricului act din august 1944, al cărui fundal politic și principală chezășie a iz- binzii l-a constituit consensul național al tuturor forțelor conștiente ale tării. Rod al acțiunii unite a celor mai largi forțe socialo, politice și militare interesate în salvgardarea intereselor naționale ale poporului român, în rindul cărora clasa muncitoare "și partidul său comunist au avut rolul conducător, istoricul act de la 23- August 1944 a marcat începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperiallstă, al unei noi ere in istoria noastră națională, era unor profunde transformări revoluționare.
Dr. Constantul PETCULESCU

In laboratorul de testat modele de nave al Universității din Galați

Cum se regăsesc în activitatea de pe scena amatorilor o- biectivele formării și educării oamenilor, cum se reflectă ele in calitatea și conținutul repertoriului, cum se înscrie prezența teatrului în viața spirituală a unui oraș de provincie urcat, mai cu seamă în ultimii mai puțin de douăzeci de ani, pe schelele industrializării. ale dezvoltării complexe urbanistice și, în general, social-cultura- le ? Prin’ ce contribuie a- ceastă mină de oameni, iubitori ai scenei, la așezarea în conștiința auditorilor — mineri, forestieri. constructori de mobilă, filatori.. mecanizatori. țărani, intelectuali, elevi — a unor convingeri trainice despre telurile înalte ale umanismului nostru socialist, despre eroismul clasei noastre muncitoare, despre frumusețea morală a poporului român ? La toate aceste întrebări nu-i greu de răspuns : in repertoriul permanent al teatrului popular din Tirgu Lă- puș se află asemenea lucrări ale dramaturgiei noastre capabile să lumineze ateste idealuri. Ele au rămas în conștiința publicului numeros din oraș și din zeci de localități rurale din împrejurimi și datorită acestor amatori înzestrați. „Se face ziuă'1 de Zahsria Birsah, „La o piatră de hotar11 de I. D. Sîrbu, „iancu Ja Hălmagiu11 de Paul Everae, „Singerările Unirii" de Liviu Petrlna, „Steaua fără nume" de Mihail Sebastian, „Nu sintem îngeri" de Paul Ioachim și alte piese a- duse pe scena lăpușeană cu un real succea au format. în zeci si zeci de spectacole, un auditoriu priceput și receptiv, publicul unui teatru patriotic, un teatru ce dezbate problematica complexă a lumii de azi. Pasiunea pentru teatru a unor amatori ca Elena și CornOl Lâzăr, Rpdi- că Chirtcș, Augustin Gri- gu'ța, loan Griguța, GheOr- ghfe . Ilășmășan, Ioan Pe- ttehUS, Gină Lazâr, Iulian Indre — muncitori, tehnicieni, cadre didacti-- ce, funcționari — ca. să amintim măcar pe cițiva dintre cei ce slujesc scena din Tirgu Lăpuș, este stimulată și orientată CU pricepere și frumoasă dăruire de actorul Paul An» toniu de la Teatrul dramatic din Baia Mare. Cu spectacole regizate de el, precum și cu cele realizate de Cornel Mititelu, tot actor profesionist băi- mărean, precum si de Constantin Moruzan din

București sau de profesorul Augustin Griguța, artiștii lăpmșeni fac mereu săli pline Si o bună propagandă artistică teatrului de amatori, cucerind premii și mențiuni in cadrul Festivalului național „Cîntă'rea României", ultimul dintre ele fiind locul I pe tară la precedenta ediție cu piesa „Iancu la Hălmagiu" de Paul Evqrac.Ce face teatrul lăpușean în actuate ediție a festivalului ? De fapt, stagiunea lui e permanentă. La sediu a prezentat pină a- cum cinci spectacole, după care au urmat cele

artei coralte în Maramureș. despre „stagiunea permanentă" a corurilor țărănești, despre satisfacțiile procurate gen epos de munca cu amatoriiv țărani și intelectuali din satele maramureșene : „Acum, în pragul unui mare jubileu national, cum este a 40-a aniversare a zilei eliberării, și al Congresului al XIII-Iea al partidului. ne simtțim datori să mărturisim cu toată bucuria, sub somnul unui fierbinte omaeiu adus prin cintecele noastre patriotice, cum a urcat Maramureșul în aceste decenii de muncă eroică,
Laureafii

- în stagiune 
permanentă

din localitățile Coroieni. Baba, Libotin, Seini, Cav- nic. Dej, Ocna șugatag, Coltău. Cătălina. Suciu de Jos. Alte trei piese se află in studiu și repetiții. în acest climat stimulativ al educației și culturii, mișcarea artistică de amatori și-a cîști- gat la Tirgu Lăpuș un loc sigur și stabil, un real prestigiu în fața oamenilor. Prestigiu la ridicarea căruia își aduc o substanțială contribuție și secția în limba maghiară a teatrului de amatori — ai cărei animatori sint de multi ani Ilona șl Gheorghe Sima — ansamblul de cîntece și dansuri „Lăpușul". precum și formația de teatru a elevilor de la liceu. A- pariția pe scenă a acestor formații este așteptată mereu cu interes de către publicul local, precum și de cel din satele din jur, unde artiștii amatori din Tirgu Lăpuș sint foarte cunoscuți șî pretuiți.
De 30 de ani, Valentin Băințan dirijează corurile ță- rănești din Ardu- sat.Finteușu Măre și Valea Chioarului, O muncă pasionantă.' desfășurată cu pricepere și entuziasm, o niunc^^jiusă in slujba afirm ăr’iW talentelor din poporpfar^ăspindirii cîn- tecului' :; românesc. Ne-a vorbit' ’’despre tradițiile

odată cu țara întreagă. A lucra cu un cor alcătuit din talente simple din popor este nu. numai o cale de a te dărui celor multi, ci și o șansă de a țe afirma plenar, prin calitățile spirituale de care dispui".Maramureșul dăinuie în memoria culturii contemporane cu prestigioase formații corale. Mi-aș permite să citez doar ci- teva : corala «Prietenii muzicii» din Baia Mare — adevărată perlă a mișcării corale românești de amatori — corurile țărănești din Ardusat si Fin- teușu Mare — formații deja cunoscute și îndrăgite în peisajul cîntecu- lui coral din țară — corul «Glasul Chioarului» din Somcuta .Mare, care se apropie de un veac (a fost înființat în anul 1889) și altele. Toate aceste formații sînt laureate cu premiul I in precedenta ediție a Festivalului național «Cintarea României»".întrebat după ce criterii alcătuiește repertoriul corurilor pe care le îndrumă, Valentin Băințan spune : „în primul rind, după coeficientul de actualitate al cintecului. în al doilea rind. firește, după posibilitățile de exprimare artistică convingătoare a membrilor ce alcătuiesc formațiile pe care le conduc. Nu orice

creație corală actuală este potrivită unei formații de amatori. Succesul educativ al unui cintec constă in redarea cit mai exactă a conținutului vizat de compozitor șl de autorul textului literar. Piesele puse in repertoriu au vizat deseori momente sărbătorești, omagiind trecutul și prezentul nostru istoric, ale culturii noastre naționale. Prin această orientare, Cintecul nostru a dat dovadă de o neîntreruptă ancorare în actualitate. De aici și marea popularitate a cîntecelor propuse marelui public. Un exemplu concret : marșul «Treceți batalioane române Carnații». relansat de bărbații corului din Fin- teușu Mare, cu prilejul sărbătoririi unei jumătăți de veac de la marele act al Unirii. în prezent, îndrum trei coruri țărănești. pentru că sufletul meu a rămas și va rămine legat de tradiția culturală a satului românesc. Ele sint ; cel din Ardusat (cor mîxt), cel din Flnteușu Mare (cor bărbătesc) și cel din Valea Chioarului (cor mixt). Primele două sînt mai cunoscute, deseori laureate în tară și peste hotare, iar al treilea, înființat în 1983, deși foarte tinăr. a ieșit în public cu mai multe prilejuri. Cu toate cele trei coruri susțin concerte educative în cămine cui- i turale (Budești, Călinești, ț Cernești, Fînațe, Bîrsana, : Mesteacăn, Strîmtura Si- |: eu, Curtuiușu Mare etc.). | exploatări miniere (Baia ■ Mare, Baia Sprie, Suior), ’ particip la alte mani- |i testări culturale (Tinjea- :. ua de la Hoteni. Hora la l| Prislop), inaugurarea căminului cultural de la , Băița de sub Codru, în localitățile de reșe- I dința ale corurilor au i loc, sub auspiciile institu- i ției pe care o reprezint » (Biblioteca județeană din Baia Mare, al cărei direc- li tor este — n.n.). simpo- ; zioane omagiale, expuneri t și conferințe, urmate de ț concerte corale sărbăto- j rești. De fapt, aceasta I este o practică mai înde- j lungată a activității mele I de dirijor și de activist cultural. Corurile sînt nelipsite de la manifestările de amploare organi- ; zate în județ, uneori ele fiind solicitate si la cele ; de anvergură națională, j Sintem pregătiți să orna- ■ giem cum se cuvine,, și 1 prin cintecul formațiilor noastre, marile izbînzi ale | patriei, .marile biruinți ale omului din. anii socialismului". ’
Gheorghe SUSA
corespondentul „Scinteli" ,
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRON OS PO R T informează :, Miercuri. 20 iunie, se organizează o nouă tragere a. excursiilor la PRONOEXPRES, oferind participanților posibilitatea de a obține autoturisme „Dacia 1 300“, excursii in U.R.S.S., precum și bani. Tragerea va consta din 3 extrageri grupate in 2 faze, to- talizind 15 numere, cu 3 în pluș fată de o tragere obișnuită. Participarea se face cu variante de 6 lei și de 25 lei, acestea din urmă avind cele mai mari șanse de cîștig la ambele faze, respectiv la toate cele 3 extrageri.
Trecut într-o vreme de adepții noului roman pe lista dispăruților, a „noțiunilor perimate", personajul literar a traversat cu bine „era suspiciunii" și, contrar falselor pronosticuri, trăiește o nouă tinerețe. Faptul poate fi comentat in fel și chip. Dar rădăcinile fenomenului trebuie căutate în însuși actul comunicării dintre scriitor și cititor. Romancierul nu e niciodată doar un „artist" pur, obsedat de perfecțiunea ficțiunilor lui, ci și un propagator al unei concepții despre viață.Nici personajul nu este o expresie indiferentă a vieții,ei o sinteză a ei; in ipostazele’" lui memorabile este întotdeauna un model, o „stare" caracteristică a condiției umane. Eternul uman e o realitate de netăgăduit, dar el se manifestă altfel în fiecare epocă, in fiecare societate.Examinind umanitatea romanului vedem că ea se diferențiază și cronologic, că fiecare timp are eroii lui emblematici. Romanul „de curte" op- tșază pentru „cavaleri", cel „prețios" pentru aristocrați artificioși ca'și mediile in care e citit, urmind ca Romanul pur și simplu să facă dreptate omului de rind. Pentru a glorifica puterea omenescului ori pentru a prezenta critic limitele unui sistem social nedrept, Defoe și Swift își aleg ca eroi simpli marinari. Dickens nu mai are nevoie însă de ficțiunea „călătoriei" pentru a se rosti despre lumea timpului său. „Exploratorul", fie că se numește David Copperfield, fie Oliver Twist, cercetează realitatea de alături, mediile existenței cotidiene. E interesant de observat că majoritatea acestor eroi (ca de altfel majoritatea personajelor de relief ale literaturii franceze, engleze, ruse din secolul trecut) s-au născut la „periferie", adică în spațiul în care își duceau viața dezmoșteniții soar- tei. cei forțați de societate să trăiască în condiții umilitoare. Hugo, Balzac, George Sand. Dostoievsky își ridică eroii deasupra destinului nedrept șl, din perspectiva unui realism fundamental. ii aduc în centrul atenției, descoperind în ei comori de umanitate. O atare opțiune nu s-a impus desigur de la sine, fără opoziție din partea „păturii culte" a cititorilor ori a partizanilor vechilor modele literare.Privind lucrurile din această perspectivă, trebuie să constatăm statutul de excepție al romanului românesc. Ivit, în genere, mai tîrziu decjt în alte țări, el arde etapele și face in 

mai puțin de o sută de*  ani o carieră vertiginoasă îndeosebi din cauza caracterului său „poporal", a siguranței cu care scriitorii români au știut — și știu — să selecteze figurile tipice, în această evoluție, critica a avut la noi un rol decisiv. încă din 1882 Ma- iorescu stabilea, în Literatura română și străinătatea, un fertil postulat epic: „Subiectul propriu al romanului 
este viata specific națională, și per
soanele principale trebuie să fie tipu
rile unor clase întregi, mai ales a ță
ranului și a claselor de jos. (...) în
săși firea omenirii, și nu moda 
convențională, este obiectul artei 
novelistice ; de aceea tipul po
poran este materialul ei, și nu fi
gura de salon". E formulată aici „regula de aur" a romanului nostru, căreia i s-au conformat pe deplin Slavici. Rebreanu, Agirbi- ceanu, Sadoveanu, Marin Preda, Eugen Barbu, toți conștienți, precum autorul Marei, că biruința estetică în proză e posibilă numai dacă a- ceasta se află „in legătură sufletească cu masele largi ale poporului".Eroii lor (și ai altora !) trăiesc fiindcă sint incarnări ale unor valori absolute. Acea „democratizare" a personajului de roman, de care se vorbește de la un timp, se manifestă in fond din chiar faza clasică a literaturii noastre. Majoritatea eroilor lui Sadoveanu, ca să dau un prim exemplu, aparțin unei lumi de „obidiți și umiliți". Dar și Rebreanu s-a pregătit pentru roman explorind in nuvele o umanitate similară. Proștii e o posibilă anticameră a Răscoalei. Demn de reținut mi se pare faptul că „anonimatul social" al personajelor lui Sadoveanu verifică puterea colectivității. Vitoria Lipan, voluntara eroină din Baltagul, se reintegrează lumii sale îndată ce a impus sau a confirmat puterea morală a acesteia. Chiar Nicoară Potcoavă, personaj cu atestare istorică, nu trăiește mirajul autorității voievodale, ci se mulțumește a fi doar un „vis al noroadelor",Atenția pentru mediile socialmente neprivilegiate ii distinge de asemenea pe G.M. Zamfircșcu și Carol Ardelea- nu, pe Sahia și Pavel Dan. Nu lipsesc, desigur, din cărțile unora fascinația sau măcar atenția față de pitoresc. Această atitudine dispare după Eliberare din cărți ca Desculț, Morome- ții. Intrusul. Facerea lumii, Setea ș.a. în ultimele decenii, umanitatea romanului românesc șe îmbogățește 

incontestabil. Paralel, se produce și o schimbare de perspectivă: dintr-o victimă a soartei, eroul de la „periferia societății" tinde să șe transforme intr-un om al tuturor posibilităților, intr-un ins „omnilateral", stăpin pe propriul său destin. Nu-i mai puțin adevărat insă că de la un timp se poate constata totuși — la anumite niveluri ale literaturii —o recrudescență a interesului pentru „periferie" (în sensul de spațiu al unei umanități declasate) și mediul suburban, pentru personajul cu o biografie încărcată ori pentru insul certat cu morala (sau chiar cu legea). Prin dena-

PUTEREA MARILOR MODELE
-eroi ai prozei noastre contemporane!Eroii vieții și muncii

turarea marelui realism, apare „micul realism", care are culorile și ternele lui „specifice" : este obsedat de > „banalul cotidian", de „cazul" spectaculos, dar nesemnificativ, arătin- du-se insistent preocupat de handicapați de diverse tipuri, de personaje care prin mentalități, prin chipul de a înțelege viața trăiesc la marginea societății, implicit in afara legilor ei morale și a idealurilor care o animă. Alteori realismul minor e interesat dc anomalii sociale defuncte, descin- zind chiar, printr-o subită nostalgie rousseauistă, in mediul rural, pentru a-1 „filma" in documentare negre. Un critic de autoritatea lui Al. Piru Semnala nu demult că „de o bucată de vreme se practică proza nu atit de condamnare, cit de născocire a cit mai multor excese din anii 1950— 1960, cu o curioasă stăruință asupra senzaționalului pur". E de observat chiar, prelungind raza acestei judicioase concluzii, că uneori momente importante ale istoriei noastre contemporane sint reflectate epic într-o viziune simplistă, minimalizatoare. Sint, de pildă, vii, emoționantă in conștiința generațiilor mature, acei ani. plini de generoase semnificații, ai făuririi alianței revoluționare dintre muncitorime și țărănime in 

vederea construirii unui nou destin. Și totuși, trecind ușor peste tulburătoarele valențe ale a- cestei solidarități, un prozator tinăr acordă intr-o recentă carte drept de expresie epică opiniilor unui personaj care vorbește ironic despre „muncitorul înaintat", despre capacitatea lui de a accede la cultură. Interogațiile personajului 'iau o formă vindicativă, in dezacord vădit cu realitatea ale cărei argumente sint marile, multiplele realizări ale acestor ani. „Unde Învățase clasa muncitoare atita carte — se întreabă cu retorică suficiență personajul amin

tit — la ce academie trecuse de-și permitea să se creadă «cea mai înaintată» și să le facă pe toate după capul ei ?“ Evident, astfel de „meditații" pun cu acuitate problema necesarului spor de exigență din partea editorilor și. in egală măsură, a criticii, datoare să reflecteze mai susținut asupra raportului ideologic- estelic. Nu e de altfel o simplă in- timplare că, nu de puține ori, căfțilâ discutabile din punct de vedere ideatic sint și precare artisticește.O atenția suplimentară se cere totodată acordată sublinierii relației complexe dintre ficțiune și adevărul vieții.Desigur, nici o situație, nici un conflict ori individ nu pot fi excluși aprioric din literatură, adevărul vieții impunind ca ușa acesteia să rămină doschisă tuturor. Nu-i mai puțin adevărat însă că viziunea, selecția artistică trebuie să respecte și ele adevărul- vieții, patosul lumii noastre socialiste și noua ei geografie morală. Nici o societate, du atit mai puțin a noastră, nu se compune numai din „victime". în nici o societate — iar din cea românească de astăzi cu atit mai mult — nu pot dispărea eroii exemplari. Firește, aceștia nu trebuie 

să fie naturi rigide. înghețate intr-o perfecțiune didactică (lipsa de posteritate a unor personaje create cindva după „retetar" e grăitoare de la sine). întimplarea (dar oare numai Întimplarea?) face, ca in numele respingerii acestei erori de perspectivă să se comită una de semn contrar. Se teoretizează chiar, uneori cu resurse de subtilitate ce și«ar putea afla o albie mai bună, preeminenta individului șters, a personajului nevertebrat sufletește, „fără identitate". Dintr-o „perversiune a insignifiantei" (pe care o incrimina decis un cunoscut prozator contemporan).

unii romancieri propun, la rîndu-le. ca eroi, inși maleabili, figuri extrase dintr-o faună peste care istoria trece fără â lăsa nici o urmă. Mai mult, printr-o neașteptată resurecție a micului realism de acum un secol, se caută adesea, in unele cărți actuale, „victimele", uitindu-se că eroul emblematic al romanului românesc este, cum observa Lovinescu, învingătorul. Un „tic" legat de această controver- sabilă perspectivă constă. în ceea ce aș numi „victimizarea tinărului", înfățișarea lui ca serv fără șanse al mai vlrstnicilor din, zice un romancier, „generația dosarienilor". Au apărut in ultima vreme citeva cărți în care se cultivă cu ostentație, ca personaje, tineri inadaptabili, „furioși", aflați in ireconciliabil conflict cu generațiile mature, pe seama cărora aruncă etichete jignitoare, reducindu-le nejustificat esențialul aport în edificarea lumii noi.' Firește, această acreditare forțată a scindării pe criterii de virată vădește nu numai o deficitară înțelegere a dialecticii generațiilor, ci și o superficială cunoaștere a vieții, a realităților, căra au dovedit (și dovedesc pretutindeni) că Înfăptuirile contemporaneității au fost posibile tocmai 

prin solidaritatea dc idealuri, prin sinteza dintre experiență și vitalitate.O problemă, deloc secundară, este și aceea a limbajului, a demnității stilului artistic. Este cunoscut faptul că marii noștri scritori, chiar atunci cind au folosit expresii „neacade- mice" au făcut-o din necesități epice reale, nu din dorința de a șoca pur și simplu cititorul. E interesant de constatat, pe de altă parte, că in linele cărți recent apărute aliatul natural al teribilismului este injuria, exprimarea „fără perdea". Asistăm, judecind după asemenea scrieri, la o recrudescență a trivialităților. a „pasajelor tari", de care s-ar jena orice scriitor cu o conștiință artistică pronunțată. E îndoielnic că o carte ar deveni mai lizibilă, mai apropiată cititorului de azi prin aglomerarea alfabetică de injurii („Anafura, biserica, crucea, dumnezeii, evanghelia, feștania, grijania..." ș.a.m.d.), așa cum pare a crede autorul unui roman actual. Nutrim, de asemenea, îndoieli asupra audienței la public a unor cărți afectate de excesul de durități, de contondente și brutalități. Un autor de romane cu gingașe titluri florale descrie, astfel, insistent, regretabile scene din „viața dc familie", filmată și comentată epic in registrul insultei, al rudimentelor de gindire și limbaj.Desigur, asemenea exemple, asemenea personaje și situații de felul celor prezentate în rîndurile de față nu sint numeroase in proza actuală, preocupată, in linia unei prestigioase tradiții, de ținuta paginii literare, de forța ei educativă. Dar cu atit mai mult, exigenta față de asemenea abdicări — oricit de rare ar fi — de la imperativul exprimării artistice se cuvine să se manifeste cu claritate și consecvență.în sfîrșit, aș mai aminti o altă problemă cu caracter general, care ar merita o atenție deosebită în dezbaterile culturale, in vederea u- nei cit mai profunde clarificări. Ea ține de noua umanitate a romanului contemporan românesc. Un erou reprezentativ al timpurilor noi este activistul de partid recrutat din toate mediile, așadar revoluționarul, omul de acțiune. Dinamic, plin de vitalitate, personajul e prin excelență epic, devenind de-a dreptul 

fascinant sub pana unor scriitori ca Marin Preda, Al. Ivasiuc, Titus Po- povici, D. R. Popescu, Ion Lăn- crănjan, Eugen Barbu. Dinu Săravu, Dumitru Popescu, Piaton Pardău, Al. Simion. Niculae Moromete (Marele singuratic). Ion Marina (Cunoaștere de noapte), Vasile Pozdare (Fiul secetei), Ioan Micle (Blocul de marmură) ori chiar uitatul Anton Fllip din Bărăgan sint tot atitea ipostaze contemporane ale învingătorului (dăruit colectivității in numele unui ideal superior), relief indu-i convingător înălțimea morală, luciditatea, complexitatea lăuntrică. Totuși, alături de acești „oameni compleți" se cultivă citeodată o tipologie rezultată dintr-o răsturnare programatică a clepsidrei. Dacă in multe volume ale deceniului 6 activiștii sufereau de o perfecțiune rău înțeleasă, gratie căreia schimbau instantaneu răul in bine (prin Simpla rostire a unor formule sacramentale). în cârti de dată mai recentă această optică viciată își află un corespondent pe măsură, obținut cu o facilă inversare a perspectivei : eroul cu pricina e încărcat cu toate păcatele lumii, e ranchiunos, mărginit, răzbunător, obsedat de tranzacții necurate ș.a.m.d.' Concluzia nu poate fi decit una : maniheismul este tenace ; e tot atit de fals In urmări și intr-o ipostază și in cealaltă, și. mai ales, tot atit de ostil complexității naturale a oamenilor. Minate ds lipsa de obiectivitate, astfel de romane au un viciu fundamental : lipsa de adevăr, de rostire integrală asupra timpului nostru. Ele ar trebui privite ca simptome ale unei patologii literare.Mărturie despre timpul creației, cărțile esențiale ale actualității trăiesc in conștiința cititorilor prin marile modele umane pe care le află șl Ie propun. Purtători de adevăruri, ei înșiși ipostaze ale unui stenic adevăr general, eroii vieții cer firesc să se recunoască în eroii literaturii. Așa se și intîmplă in cele mai valoroase cărți ale prezentului nostru literar. Fiindcă poporul, oamenii muncii sint făuritorii marilor valori ale civilizației noastre socialiste, sint adevăratele îndreptare ale conștiinței scriitorilor.
Ioan ADAM
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W IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI
Eforturi susținute pentru 

sporirea extracției de țițeiARAD. Cu cele peste 200 tone țiței extras peste sarcinile de plan la zi, petroliștii Schelei Pecica, care își desfășoară activitatea pe raza județului Arad, se situează in prezent printre colectivele fruntașe în întrecerea socialistă. Succesul acestei tinere unități petroliere. înființată cu numai un an in urmă, este rezultatul măsurilor aplicate pentru creșterea producției de țiței. Față de nivelul înregistrat in prima lună a acestui an, spre exemplu, volumul hidrocarburilor extrase a fost cu 15,6 la sută mai mare in martie, cu 19,7 la sută in aprilie și cu 28,1 la sută în mai. Creșterile menționate au fost obținute in condițiile reducerii cheltuielilor materiale de producție și înregistrării unor importante economii energetice.GORJ. Peste 700 tone etan și mai mult de 13 milioane mc gaze au realizat petroliștii Schelei de producție și prelucrare a gazului metan Turburea, județul Gorj, de la începutul anului. Datorat creșterii cu aproape 4 procente peste plan a productivității muncii.- succesul petroliștilor gorjeni creează condiții pentru depășirea cu 1,6 milioane lei a producției-marfă, obținerea peste plan a unei producții nete evaluate la aproape 10 milioane lei, concomitent cu reducerea cu 28 lei a cheltuielilor materiale la 1 000 de lei producție-marfă.DÎMBOVIȚA. De la . începutul anului și pînă în prezent, colectivul Schelei de foraj din Moreni a realizat planul la foraj în proporție de 112 la sută, reprezentind 4 278 metri liniari forați peste prevederi. Tot in perioada amintită și tot peste sarcinile de plan au fost predate schelelor de producție petrolieră Viforita și Moreni două sonde, ur- mind ca in următoarele zile să le mai fie predate incă trei. Rezultatele amintite sint rodul bunei orga-
TIMIȘOARA: Noi produse de înalt nivel calitativ

Colectivul întreprinderii „Electromotor" din Timisoara. unitate care asigură o treime din producția de motoare electrice a tării, se preocupă intens de asimilarea în fabricație, pe baza indicațiilor date dă secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru făcute în întreprindere, a unor produse Cu înalte performante tehnice si calitative necesare in diverse sectoare ale economiei naționale pentru înlocuirea importului unor produse similare. în această categorie de produse se înscriu frinele cu curenți 'turbionari, instalațiile cu electromagnet! și motorul de tesut benzi transportoare necesare.în metalurgie, motorul pentru combina minieră MUM-2, motoarele cu cuplu de pornire mărit pentru acționarea instalațiilor de pompat țiței, motorul pentru acționarea servo- mecanismulul de la termocentrale, motoarele asincro

ne cu rotor în semicircuit și cu frână înglobată pentru echiparea navelor etc.Acțiunea de înnoire, modernizare și diversificare ă producției a cuprins și gama produselor destinate pieței externe. 70 la sută din motoarele electrice realizate de întreprinderea timișoreană fiind livrate la export direct sau indirect, încorporate în diverse utilaje. Se bucură de bune aprecieri. între altele, motoarele tip BEN, motoarele tip NEMA, cu factor de serviciu 1,15, motoarele monofazate și altele. în ansamblul producției-marfă a întreprinderii, ponderea produselor noi și modernizate este de peste 73 la sută, nivel superior celui planificat.în fotografie : aspect din sectorul de montaj general al motoarelor electrice. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii") Foto : Sandu CRISTIAN
Cronica zileiMinistrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, a primit, miercuri, pe Gau- denz von Salis, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Elveției in Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

★La Asociația de drept internațional și relații internaționale a avut loc, miercuri, o masă rotundă, in cadrul căreia A. A. Matnev, profesor la Academia de științe sociale de pe lingă C.C. al P.C.U.S., a vorbit despre „Problemele actuale ale politicii externe a U.R.S.S.".
ărMiercuri după-arhiază. nava egipteană „El Fateh", care a efectuat o vizită in portul Constanța, a părăsit apele teritoriale românești.Pe timpul cit s-au aflat in țara noastră, membrii echipajului au vizitat monumente istorice și obiective cultural-turistice din municipiul Constanța și de pe litoralul românesc al Mării Negre.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE FOTBAL

AZI, ROMÂNIA - SPANIAAzi. lâ Saint-Etienne, echipa României va juca primul meci din turneul final al campionatului european de fotbal — grupa B. in compania echipei Spaniei.Reprezentativa noastră va începe meciul. probabil. in formația : Lung—Rednic. Ștefănescu, Iorgules- cu. Ungureanu--Țicleanu. BSloni, Klein. Hagi—Cămătaru, Coraș. A- mintim că eventualii înlocuitori pot fi aleși dintre toți jucătorii, de rezervă — Moraru, Iordache. Negrilă, Andone. Zare. Irimescu. Augustin, Dragnea, Gabor — aceștia aflindu-se pe banca echipei noastre.Echipa Spaniei : ArcOnada—Urqu- iaga, Goicoechea, Maceda, Camacho—Senor, Victor, Gallego, Gordillo—-Santillana. Carrasco.Partida va incepe la ora 21.30 (ora Bucureștiului) și va fi arbitrată de Alexis Ponnet (Belgia).De asemenea astăzi, de la ora 18.15. la Strasbourg, va avea loc și ■celălalt meci din grupa B : R.F. Germania — Portugalia. 

nizări a muncii și al măsurilor aplicate. asigurîndu-se creșterea vitezei de foraj cu 5 Ia șută față de prevederile din grafice.
BUCUREȘTI : Productivitate 
sporită prin modernizarea 

fabricațieiCum prind viață măsurile cuprinse în programul de creștere a productivității muncii la Combinatul de industrializare a lemnului
FAPTE, REALIZĂRI DE PE 

ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI

Pipera — București ? Inginerul-șef, Octavian Mogojanu, ne prezintă cîteva din rezultatele obținute : „Am terminat lucrările din etapa întii de modernizare a secției mobilă de artă, prin care se asigură creșterea cu 50 la sută a productivității muncii. După modelul organizării acestei secții se desfășoară lucrări asemănătoare de modernizare la secțiile mobilă corp și mobilă de bucătărie. Lucrările se desfășoară în regie proprie. Concomitent, se acționează pentru asigurarea funcționării la capacitate a utilajelor și instalațiilor. în acest sens a fost asimilat în fabricație „tegofilmul" — un material necesar în fabricația mobilei — pină de curind adus din import, pe care îl realizăm pe instalația de producere a înlocuitorilor de furnire. De asemenea, am reușit ca pe instalația pentru producerea plăcilor din așchii de lemn să realizăm un nou produs înnobilat denumit PALF (PAL furniruit), care ne permite sporirea cu circa 20 la sută a valorii producției". (Virgil Gheor- ghiță).

30 000 de turiști români și străini și-au petrecut primele vacanțe din acest sezon pe plajele însorite ale stațiunilor' din sudul litoralului. Prin frumusețea lor. ele continuă renumele cetății Callatis — „cea mai frumoasă dintre cetățile antice" — pe ruinele căreia se înalță orașul Mangalia și stațiunile sale turistice. Dar seria vacanțelor estivale abia a început. Stațiunile Cal- latisului sint pregătite să primească in acest an aproape 1 000 000 de vilegiaturiști. Și-i primesc Cu deviza : „Vacanțele soarelui, vacanțele sănătății", care spune totul despre eficiența vacanțelor in a- ceastă parte a litoralului românesc.— O asemenea deviză este valabilă — ne spune tovarășul Vasiie 
Trandafir, directorul întreprinderii de hoteluri și restaurante Mangalia — pentru toate stațiunile de pe litoralul nostru. Cele din zona Mangaliei întrunesc parcă mai multe condiții pentru materializarea acestei devize. Și de aceea am și înscris-o cu litere mari in programul vacanțelor pe acest an.— Ați putea să argumentați a- ceastă idee ?— Da ! în primul rind, stațiunile din sud au privilegiul de a dispune mai mult timp de vreme Însorită, de a fi nou construite și, deci, concepute — prin dotările de care dispun — pentru a oferi condiții optime de vacantă pentru toate categoriile de solicitanți, în al doilea rind, ele au cele mai intinse și largi plaje de pe toată riviera noastră. Plajele din zona orașului Mangalia și cele ale stațiunilor „Saturn" și ,,Venus" rivalizează, prin mărime și curățenie, prin finețea nisipului, cu cele mal renumite intilnite pe alte litoraluri. în al treilea rind, stațiunile din zona Mangaliei dispun de cea mai bogată vegetație. Specialiștii noștri au făcut un calcul din care rezultă că fiecărui turist îi revin, in medie, circa 8 mp de spațiu verde. îăr zestrea stațiunilor la acest capitol se Îmbogățește an de an. în acest an. de pildă, in zona complexului turistic „Adriana" din stațiunea .,Venus" a apărut o originală grădină-parc care asociază in chip izbutit vegetația specifică 'mării cu cea a

BRAȘOV: Ritm susținut 
de înnoire a producțieiColectivele întreprinderilor apar- ținind Centralei industriale de produse refractare Brașov și-au propus să realizeze în acest, an un volum de produse noi care reprezintă 30,5 la sută din valoarea pro- ducției-marfă. Asigurînd o mai largă mobilizare a resurselor teh- nico-materiale și de creativitate tehnică, întreprinderile centralei brașovene au introdus în fabricația 

curentă numeroase produse noi necesare vetrelor siderurgice. Intre acestea se numără ansamblul refractar pentru închizătoarele glisante la oalele de turnat oțelul, ceea ce permite extinderea tehnologiei de turnare prin sertar la peste 55 la sută din producția de oțel a țării, materiale refractare poroase pentru barbotarea oțelului, cit și alte produse necesare instalațiilor de turnare continuă. De asemenea, au mai fost lansate in fabricație produse refractare speciale pent'rti traseul de turnare a sticlei, teci și miezuri pentru ter- mocuple utilizate la temperaturi de pînă la 1 600 grade C, orificii de vizare pentru pirometre cu radiație totală. (Nicolae Mocanu, corespondentul „Scînteii").
OLT: Importante cantități 

de produse peste planAcțiunile întreprinse de oamenii muncii din industria județului Olt pentru îndeplinirea ritmică a planului la producția fizică s-au ma-

muntelui. îăr în incinta hotelului „Raluca" S-a încercat — și s-a reușit — Organizarea unei „grădini japoneze", care conferă ambianței acestui hotel o notă aparte. în al patrulea rind, stațiunile din sud
în stațiunile din sudul litoralului

„Vacanțe ale sănătății"

Ilustrata din Sâturn

au, de asemenea, avantajul de a avea și cea mai bogată zesti'C pentru practicarea sporturilor peste 50 terenuri de volei, tenis, baschet, minigolf, 10 piscine acoperite și neacoperite. 2 lacuri interioara — Razelm și Cozia — sute de biciclete. zeci de ambarcațiuni etc. Această schiță sumară evidențiază, cred, suficient de convingător mulțimea condițiilor de care dispun 

terializat, în perioada care a trecut din acest art. in obținerea unor importante cantități suplimentare de bunuri materiale, destinate atît economiei naționale, cit și beneficiarilor externi. în graficele de producție ale unităților economice au fost înscrise, peste prevederi, 499 000 mc gaze asociate utilizabile, peste un milion mc gaze libere, 4 750 tone aluminiu primar și aliaje, 30 tone țevi de aluminiu pentru irigații, 30 tone laminate din aluminiu, 64 tone electrozi siderurgici și nipluri din grafit, 500 km cabluri electrice de forță nearmate. Aceste semnificative succese au fost obținute. în principal, prin depășirea nivelului prevăzut al productivității muncii cu peste 5 300 leî pe o persoană.
MUREȘ : Suplimentar - 

250 milioane kWh energie 
electricăPrin aplicarea susținută a unui amplu program de măsuri tehnico- organizatorice menite să asigure funcționarea ireproșabilă a instalațiilor și agregatelor și executarea la timp și de foarte bună calitate a reparațiilor, energeticienii din Ier- nut, Fîntinele și Tîrnăveni au pulsat suplimentar în sistemul energetic național, în perioada de la începutul anului și pină în prezent, 250. milioane kWh energie electrică. De remarcat că acest spor de producție a fost realizat în condițiile economisirii a 180 tone combustibil convențional și diminuării consumului propriu cu 1,2 milioane kWh energie electrică. (Gh. Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

HARGHITA : Microhidro- 
centralele — o mare sursă 

de energieîn județul Harghita, zonă cu un bogat potențial hidroenergetic, sh acționează susținut pentru folosirea eficientă și complexă a acestei importante surse energetice. Pe Pîraiele de munte harghitene au fost construite și puse în funcțiune. în anii actualului cincinal, 37 de microhidrocentrale cu puteri cuprinse între 0,5 și 30 kW. Noilg unități energetice produc anual peste un milion kWh energie e- lectrică folosită.-în special. în parchetele de exploatare a pădurilor, pe platformele de preindustriali- zâre a ldmnului. in atelierele de reparații din zonă, cit și în cabanele forestierilor. în prezent, specialiștii harghiteni lucrează la alte două ’ microhidrocentrale —' ,;îvo 2" și „Virșag 4“ — care Vor avea o putere instalată de 420 kW fiecare. Aceste unități energetice vor fi conectate la sistemul energetic național și vor produce aproape 5 milioane kWh energie electrică pe an.
ARGEȘ : Suplimentar — 

348 milioane lei 
producție-marfăDe la începutul anului și pînă în prezent. în industria județului Argeș s-a realizat o producție-marfă suplimentară in valoare de 348 milioane lei. Acest spor valoric, se regăsește în însemnate cantități de bunuri materiale furnizate peste plan economiei naționale, între care peste 22 700 tone cărbune, 11 milioane mc gaze asociate Utilizabile, produse ale industriei de mecanică fină însumind 17 milioane lei. importante cantități de produse

stațiunile din zona Mangaliei pentru o odihnă activă — pe care le completează, in chip firesc, nume- rOaSelP excursii, întrecerile nautice pe lacuri, exercițiile fizice pe plajă in Cadrul programului intitulat

„cura de mișcare a omului să- îiătos^.— Dar „schiță" pentru odihna recuperatofîe. a doua componentă a multor vacanțe, „Sănătate peritru omul suferind", cum arată ?— în sudul litoralului se află una din cele' mai moderne și eficiente baze de tratament — complexul balnear „Mangalia". De serviciile sale pot beneficia nu numai turiș-

DIN ȚĂRILE SQCIALISTE

R. P. D. COREEANĂ: Aurul Kesong-ului
Maiorul care ne însoțește în zona 

neutră de la Panmunjon avea cinci 
ani cinci s-a semnat armistițiul. 
Coreea se bucura, in sfirșit, de 
pace, Timpul a galopat grăbit pen
tru copilul care a învățat să des
cifreze tainele existenței sub ploaia 
de bombe. Copilul a crescut odată 
cu țara, care și-a șters lacrimile și 
și-a suflecat mînecile, a devenit 
maior și misiunea lui sacră e să-și 
facă datoria aici, sub drapelul Co- 

. reel populare, unde un război 
absurd a despicat o țară in două. 
De la postul lui de comandă se 
vede și cu ochiul liber zidul înăl
țat de partea sud-coreeană, 'aflată 
sub dominație străină. O alcătuire 
de beton de 240 de kilometri, care 
traversează ca un brîu de foc 
trupul țării. Rană adîncă peste la
nurile de orez, peste munții in care 
incă se mai văd cratere de bombe. 
O fană peste apele al căror destin 
a fost și rămine acela de a îmbră
țișa o singură țară.

Timpul a curs la fel de grăbit 
și pentru „zona nimănui".. In vre
me ce cutreierăm acest spațiu, a- 
paratul de radio al mașinii lăsate 
la punctul de control transmite o 
simfonie cu inflexiuni răscolitoare. 
Aveam s-o mai ascult de nenumă
rate ori, Simfonia are un nume su
gestiv : „O singură Coree". Nume 
generic pentru aspirația fierbinte 
de reunificare pașnică a acestui 
harnic și eroic popor.

Privim în jur. în amiaza calmă 
de noiembrie. Clipa războiului a 
împietrit aici odată cu tăcerea din 
sinistrele guri de tunuri. Pămint 
arat de suflul exploziilor de-acum 
mai bine de trei decenii. Fiare con
torsionate, pietre smulse din stratul 
geologic netulburat de milenii. Iar 
lingă toate acestea semne pentru 
memorie, ca un patetic strigăt al 
celor pieriți in încleștarea cu co
tropitorii : „Să nu uitați !“, „Să nu 
uitați!“, încă o imagine. O ima
gine destinată parcă anume să mă
soare timpul de grele încercări ale 
acestui popor : un copac crescut 
printr-o roată de cauciuc abando
nată de război. Pare a fi un pin. 
Mlădița firavă a ieșit la lumină, 
desigur. în zilele cind bombele, po
topul de foc ucigător au încetat 
pirjolirea' acestui teritoriu. S-a 
înălțat încet către soare, mirată de 
liniștea din jur. Acum, diametrul 
pinului atinge aproape diametrul 
interior al cauciucului uitat de 
război. Vremea de pace a priit co
pacului cu ramuri puternice acum. 
Vreme de pace înseamnă viață pen
tru toți. Iar mai presus de viață, nu 
poți așeza nimic.

Adevăruri simple, care se pot 
lipsi de comentarii. Adevăruri pe 
care le aflu șl la Kesong, oraș 
Vechi, la cițiva liilometri de Pan- 
munjon. Oraș unde, acum trei de
cenii și ceva, un confrate reporter 
a nimerit la o nuntă. Doi tineri llo- 
tăriseră să-și unească destinele, să 
pornească în viață împreună. Pasul 
acesta de început are, pe orice me
ridian, frumusețea lui unică. încăr
cătura iul de candoare inegalabilă. 
Fapt de viață tulburător și pentru 
reporter. Numai că...

Numai că securea războiului a 
.. fulgerat năpraznic. peste capul upui 

popor care își vedea liniștit de tre
burile lui : cultiva harnic orezul, 
imamul, se bucura de „diminețile 
liniștite", întemeia noi căsnicii, a- 
ducea pe lume copii. Mirele din 
Kesong s-a trezit din nuntă in 
război. Iar războiul are legile lui 
aspre, dramele pe care le seamănă 
in urma sa, mutilează atitea desti
ne umane. Sint treizeci și unul de 
ani de, cind nu se mai știe nimic 

l despre tiuitul care pornea in viață

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA PRONOEXPRES DIN 13 IUNIE 1984
FAZA f : Extragerea i : 3 20 28 17 

14 9. Extragerea a H-a : 11 30 15 33
36 4. FAZA a Il-a : Extragerea a IlI-a: 
40 ț8 38 29 10. Extragerea ă IV-a : 33 
42 6 17 25. FAZA a IlI-a : Extragerea 
a V-a : 20 12 3 23 13 io 30 28. Extra
gerea â vt-a ! 40 37 9 16 t 20 21 45.

Fond total de cîștiguri : 1 304 593 lei.

tii cazați la hotelul „Mangalia", ci ' și cei — âVind, firește, recomandare medicală — cazați in hotelurile a- propiate. în fiecare din stațiunile noastre există solarii pentru împachetări cu nămol și izvoare cu ape mezoterfnale. Cu alte cuvinte, și baza materială a sănătății — fie cea creată de om, fie cea creată de natură — se constituie într-o garanție sigură și pentru eficiența odihnei recuperatorii.— Cele patru stațiuni ale I.H.R. Mangalia — „Saturn". .,Venus", „Cap Aurora" și ,.Jupiter" — au denumiri foârte frumoase. Reprezintă aceste denumiri și o încercare de a contura o personalitate a fiecăreia dintre ele ?— Proiectanții au avut în vedere și acest liicrli, Cele patru stațiuni ale I.H.R. Mangalia sint astfel concepute, incit fiecafe întrunește condițiile strict necesare unor preferințe medii de vacanță, dar se pot adapta și unor cerințe specifice. De pildă, „Saturn" — atit prin baza materială de care disptine, cit și prin mijloacele de distracție — este ceea c6 se cheamă „o stațiune complexă". „VehUs", prin structura arhitecturală, prin mediul ambiant de Care dispune, se constituie ca 0 stațiune care' oferă cele mai bune condiții de văcărită familiilor, tar stațiunile „Cap Aurora" și ..Jupiter". situate lă granița cu ..NeptUiî/ Olimp", ofefă atit ca bază materială, cil și ca posibilități de distracție condiții măi bune de vacanță pentru tineri. în preajma sau in incintă acestor stațiuni se Află restaurantul cu program folcldinc „Cătunul", barul de noapte „Paradis", grădină-cine.mătogfaf „Jupiter". restaurantul „ScOidă", cu semiprogram de bar și discotecă ș.a.Aceste „profiluri" nu sint, firește, obligatorii pentru o categorie sau alta, de solicitanți. Ele se impun a- teriției iri funcție de dorințele celor âflâți în vacantă. Peritfu că, după cuhi bine se știe, stațiunile ii-au „granițe" și atunci cind e vorbă de Odihnă sau distracție fiecare alege stațiunea care-i satisface cel mai mult cerințele.
Constantin PRIESCU J 

cu marea sa iubire, cu optimismul 
contaminant al oricărui început de 
drum in doi. Ce s-a intimplat cu 
el 2 A fost sfîrtecat de vreo schi
jă 2 L-a îngropat pentru totdeauna 
vreo explozie de bombă ? A pierit 
in torturi, in vreunul din sinistrele 
lagăre de tip Kociedo ? întrebări 
fără răspuns. (Șl cite mii, zeci de 
mii de întrebări fără răspuns n-a 
semănat războiul pe întinsul între
gii Corei ?). între timp, fosta mi
reasă a albit. A albit de durere, de 
așteptare. Pentru că este în obiceiul 
femeilor de aici: să nu obosească 
niciodată in așteptarea omului 
drag. Tradiția aceasta are ceva din 
măreția dramei antice.

Si din nou. semnele firești de în
trebare : cine își poate aroga drep
tul de viață și de moarte asupra

însemnări de călătorie

unui om, asupra unui popor 2 Cine 
poate atenta la liniștea unui om, 
a unui popor fără să-și atragă 
minia, oprobriul și împotrivirea, in 
numele dreptului vital la viață, la 
demnitate, la fericire 2 Nu-s deloc 
întrebări retorice aici, la Kesong, 
ca pretutindeni în lumea de azi, 
sfișiată de atitea contradicții. Isto
ria a avertizat prin nenumăratele 
sale lecții și este timpul ca oamenii 
să țină seama de asemenea avertis
mente...

Kesong-ul, oraș pomenit desigur 
și în „Ridjio Silrok" — monumen
tală lucrare clasică națională de 360 
de volume, un fel de „agendă gu
vernamentală" a statului feudal al 
dinastiei Ri, unde sint consemnate 
evenimentele „la zi" de la 1392 și 
pină-n 1910 — ăre și el argumen
tele sale pentru o existență in bună 
pace și liniște, la care aspiră fier
binte întregul popor coreean. Ad
mirăm una din frumoasele clădiri 
luminate de soarele de noiembrie. 
Ni se spune că este un palat al șco
larilor. Construcția lui a fost decisă 
de conducătorul Partidului Muncii 
din Coreea, tovarășul Kint Ir Sen. 
Este prima clădire construită în 
primele zile de după război. Ea se 
află la cițiva pași de locul unde, 
in timpul ocupației cotropitorilor 
străini, fusese înființat un lagăr 
pentru... copii.

Așadar, abia fusese degajat cerul 
de raidurile pustiitoare... Abia tă
cuseră tunurile, mitralierele uciga
șe... Abia se oprise măcelul și aici, 
la Kesong, la cițiva kilometri de

cinema
• Scopul șl mijloacele : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11.13: 13,30; 15,45: 18; 
20. CULTURAL (83 50 13) — .9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18,' i0. GLORIA (47 46 75)
— 9: 11,13: 13,30; 15,45; 18; 20.
9 Nea Mărin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15? 13,30; 15,45;
18; 20.
@ Să mori rănit dirt dragoste de 
viață : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
13,30; 17,30: 19.30.
® întoarcerea Vlașinilor : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; f5,4o-; fs; 20.
• Lișca : COTROCENI (49 48 48) —
11; 17.15.
® Vreau să ștltr de ce artt aripi 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19.30,
• Febra aurului : COTROCENI 
(49 48 48) — 13: i5; 10,30'.
• Șapte băieți și o ștrengărită : 
COSMOS (27 54 95) — 9,30: 11,30: 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,(5; 15,30: 17,45't 20. ARtA 
(213186) — 9: 11; 13,15; 17,15; 19.30. 
lâ grădină — 20,30.
0 Trandafirul galben : FlACARA 
(20 33 40) — 13.30: 15.30: 17,30: 19,30.
0 în așteptarea lui Filip : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,3'6; 15,45;
18; 20.
0 Omul caro a închis orășiil : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 0; 11; 13,15; 
15,30: 17,45: 20.
O Lovitură fulgerătoare : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20. FESTIVAL (13 63 84) — 9: 11.15;
13,30: 15,45; 18; 20.
0 Tații șl bunicii : VIITORUL . 
(11 48 03) — 0; 11.15; 13.30; 15,30: 17,30;
19.30.
0 Călăuza „Până albă" : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15: 19,30.
0 Prea cald pentru luna mai : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Yankeii (două serii) : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,-15; 20.
0 Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9: 11,15: 13,30:
15,45; 18: 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 0; 11; 13.15: 15,35; 17,45; 20, £X- 
CELSiOR (65 40 45) — 9: 11.15; 13,30; 
15,45; 13: 20, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.
0 Madame Saiis-G6ne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 10,45: 12.30: 14.15: 
18; 20.
0 Martorul știe mai mult : GRALiI- 
NA. LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
0 PtețiiI puterii : CAPITOL (18 29 17)
— 8.30; 10,45: 13: 15.30: 18: 20,15, la 
grădihâ — 21,15.
0 Cuscrii: FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30: 15.45: 18; 20,15.
0 Program special pentru copii :
DOINA (16 35 38) — 9; 10,30; 12.
0 Profesorul distrat: DOINA (16 35 38) 

13.15; 15.30; 17,45: 20.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins thtre 14 iunie, oră 21 — 17 
iunie^ (jfâ 21. in țâfâ t Vrenlea vâ fi 
răcoroasă, du cerul văriabil. înnorări 
mai accentuate se vor produce in nor
dul $î estul țării, UildC vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă, fn celelalte zone, ploile vor fi 
izolâfe. VîPt slab pînă lâ moderat, cu 
intensificări temporare in estul țării 

i

„zona nimănui", unde războiul par
că a rămas la fel de fierbinte, se 
puneau temelii unui palat destinat 
copiilor. Faptul conține in el o în
cărcătură emoțională extraordinară. 
Și,-in egală măsură, o uriașă sem
nificație. Piatra de temelie la in- 
tiia clădire intr-o așezare care a 
fost teatru de război voia să în
semne, desigur, mai presus de ori
ce. încrederea in viață, in ziua de 
miine, in opțiunea drumului de 
reclădire a întregii țări, sub stin
dardul glorios al Partidului Muncii 
din Coreea. In același timp, palatul 
dăruit copiilor venea, firesc, ca un 
act de dreptate făcut aiitor copilării 
furate de virtejul absurd și crincen 
al unui război impus. Palatul 
fusese zidit și pentru a lumina co
pilăria viitorului maior, care-t ve
ghează acum de acolo, de la postul 
său de lingă „zona nimănui" a 
Panmunjonului, pentru mii și mii 
ca el. Copiii trebuiau invitați din 
nou să zîmbeasCă...

De la acest întii edificiu, dăruit 
copiilor, și pînă azi, Kesong-ul a 
construit neîntrerupt, s-a dezvoltat. 
Străzile de negustori, în urmă cu 
peste treizeci de ani locuri de con
fruntare sub plumbii de foc, sint 
acum artere moderne de circulație, 
străjuite de cvartale noi de blocuri. 
Beneficiind de activitatea dinamică, 
de îndrumarea, permanentă a tova
rășului Kim Giăng 11, membru al 
Prezidiului Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii, 
orașul este croit, gindit pentru pre
zent și viitor. Aici, la cițiva kilo
metri de linia de demarcație, au 
fost plantate numeroase industrii, 
s-au ridicat importante edificii so- 
clal-culturale. Semn al vocației 
pașnice a poporului coreean ; semn 
al încrederii in ziua reunificării 
pașnice.

Kesong-ul — această așezare 
urbană de 300 000 de locuitori — 
este in același timp și „capitala In- 
zamului". Plantă care, pentru vir
tuțile ei remtalizatoare, a fost su
pranumită și „planta vieții". Cine
va. afirma aici că acesta este „aurul 
Kesong-ului". Dacă ne gindim la 
eterna dragoste de viață a. oame
nilor, atunci, da, aurul Kesong-ului, 
mult încercatului Kesong, este in
tr-adevăr imamul.

Aurul Kesong-ului deci egal via
ță, egal aspirația fierbinte de pace, 
de liniște, de destin liber pentru 
întregul pămint al Coreei, pe care 
nici un zid de foc n-o poate despica 
în două.

Iile TANASACHE

0 Strada Hanovra : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30* * 11,30; 13,30; 15,45;

® Teatrul Național (14 7171, sala 
îtiică)- : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui loviță — W;. (clubu-l. 
urinelor ,,23 August44) : Comedie de 
rilddfi vecile — 1$.
• filarmonica ..Geoi^e Enescu" 
(15-68 75, AteneuT rtomân) : Concert 
V6CăI'-simfonîț. Dirijor: Rdmtis Tzin- 
coca —* Canada, solistă s Anisia Cam
pos —■ pian — Canada — 19.

Operă Română (13 18’ 57). : Lucia di 
ânliliermodn — iff.

Teatrul de oțferetă (14 80T1). 
Prințesa cifcufuî — 19.
• Teatrul „Lttcla Stardza Buiarîdra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Joia dulce —' 19.
© Teatrul ,,Notfară4' (5'1131 0’3, sala 
Sftidiă)’ : Sdrifimdntd și naftalină 
— 19.
0 Teatrul (SdifTești (salâ Majestic, 
14 72 34) : Artă COnVCrsăției — 12.30. 
© Teatrul sătiric-m-uzical ,,C.. Tănase44 
(lâ56 7ff. grădina Boema) Vacanță 
cu cintec — 19,30.
© Ansamblul' „Raps'ddia r<5rhâ‘nărt 
(15 13 007: fiudtiroși de oaspeți —
18,30.
© Teatrul „TăUdărldă4' (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 10; 
(Parcul „23 August“> : Tindală... 
cloșcă — 19.
® fis'tradâ Armatei (săia C.C.A., 
13 otr 64)' : Estrada îii croazieră — 
fs>,3d.

și Zona de munte, prddominînd din sec
torul nord-vestic. Temperatura aerului 
va marca o creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, 
izolat niâi cobdrite în primele nopți, 
iar temperaturile maxime vor oscila 
intre 17 și 27 de grade, local mai ri
dicate. tn București : Vremea va fi 
răcoroasă, cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie. Vînt slâb pînă la 
moderat. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor oscila între 11 si 
14 grade, iar cele maxime între » și 
25 de grade. (Din partea Institutului de 
meteorologie și hidrologie).

18;. 20.
0 par șl impar: FEROVIAR (50 51 40)
— 0: H',15-1 13,30: 13,43; 13; 20, la gră
dină — 21.
0 O afacere murdară : BUZEȘTI 
(50 43 58) —■ 13: 15; 17: 19.
0 Avertismentul : PACEA (60 30 83)
— 16 ( 19.
0 Secretul lui Bacchus : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,13; 14,30; 16,45;
10,30.
0 Polițist sau delincvent : volga 
(79 71 26) — 0; 11,13: 13,30-;. 15,45: 18; 
20. aurora (350466) — 9: 11,îs: 
13.30: 15,45; 18; 20. TOMIS (21 49 46) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină' — 20.4o.
0 Campionul : POPULAR (3515 17)
— 15,3'0; 18,30.
0 Pierdut și regăsit : MODERN 
(23 71 01) — 9: 11,15:' 13,30: 13,45: 18: 20. 
0 Cactus Jack : GRADINA MODERN 
(2'3 71 01) — 21.
0 Zizania : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
0 Vizita la domiciliu : PARC HO
TEL. (.17 08 58) — 21.13.
0 SffrșitUl' legendei șerifului din 
Tennessee’: ARENELE ROMANE
(41 13.36) —' 21,13.
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Pe toate meridianele

Ample mișcări și luări de poziție
ferme pentru dezarmare și pace

Sînt necesare măsuri concrete 
pentru preîntîmpinarea unui cataclism nuclear

Raport prezentat la Conferința regională a O.N.U. pentru 
dezarmare

MOSCOVA 13 (Agerpres) — O- 
menirea este amenințată cu dispa
riția, dacă nu vor fi luate măsuri e- 

. ficiente în domeniul dezarmării — 
ț a declarat lan Martenson, secretar 
i general adjunct al O.N.U. la De- 
’ partamentul pentru problemele de-

ț
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zarmării. in raportul intitulat „Ro
iul O.N.U. în domeniul dezarmă
rii", pe care l-a prezentat la lu
crările Conferinței regionale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
dezarmare, ce se desfășoară la 
Leningrad, Jan Martenson a amin
tit că puterea cumulată a arsena
lelor nucleare din lume depășește, 
in prezent, pe aceea a unui mi
lion de bombe de tip Hiroshima. 
De aceea - a relevat- vorbitorul - 
atit în prezent, cît și in viitor, ro
lul O.N.U. rămîne neschimbat, a- 
cela de a elabora și înfăptui mă
suri cu ajutorul cărora să se rea-

R. F. GERMANIA 
împotriva amplasării de

BONN 13 (Agerpres). — O nouă 
demonstrație de protest împotriva 
amplasării rachetelor nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul vest-german a avut loc in 
apropiere de baza militară a S.U.A. 
de la Mutlangen — informează 
agenția Associated Press. Manifes
tanta purtau pancarte cu inscripții 
prin care se pronunțau pentru

MOSCOVA: intîlnire intre primul ministru
al guvernului român și președintele

roma, Delegația P.C. R. la funeraliile 
tovarășului Enrico Berlinguer 

primită de conducerea P. C. I.

ORIENTUL MiJLOCiU
Q Evoluția situației din Liban 
® Convorbirile președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P. 

la RomaBEIRUT 13 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a conferit, miercuri, cu primul ministru al guvernului de uniune națională, Rashid Karame, asupra unor probleme privind situația din țară. Reuniunea săptăminală a cabinetului a fost aminată, ea.urmînd — potrivit unor surse citate de agenția Reuter — să se desfășoare simbătă.Agențiile internaționale de presă relevă că la Beirut au continuat să se înregistreze, miercuri, schimburi de focuri, dar acestea au fost mult mai puțin intense decît cele din zilele precedente.ROMA. — In capitala italiană au avut loc, miercuri, convorbiri intre Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, însoțit de Fa- ruk Kaddoumi, șeful Departamentului politic al O.E.P., și ministrul afacerilor externe al Italiei, Giulio Andreotti — informează agenția A.N.S.A. în cadrul discuțiilor — menționează un comunicat dat publicității de Ministerul italian al Afacerilor Externe — au fost abordate probleme privind situația din Orientul Mijlociu, insistindu-se asupra problemei palestiniene.

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.rdului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care a efectuat, recent, o vizită de lucru în U.R.S.S., Cernenko. P.C.U.S , Sovietu’uiLa convorbire au luat parte tovarășii Ștefan Birlea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării. Traian Dudaș. ambasadorul României la Moscova, iar din partea sovietică Nikolai Baibakov, membru al C.C. al P.C.U.S. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 iunie, la Kremlin, a avut loc o in- tilnire intre tovarășul Constantin Dăscăleșcu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care participă la Consfătuirea economică la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., și Nikolai Tihonov, membru al Biroului Politic al C.C. P.C.U.S., președintele Consiliului Miniștri al U.R.S.S.Au fost analizate probleme dezvoltării și adîncirii în continuare a colaborării româno-so vi etice în lumina 'înțelegerilor convenite în urma convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Parti-
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și tovarășul Konstantin secretar general al C.C. al președintele Prezidiului Suprem al U.R.S.S.
Uzeze pacea, dezarmarea totală 
generală.

Secretarul general adjunct 
O.N.U. a evidențiat importanța 
nor măsuri concertate în întregul 
complex de probleme legate de i 
preîntîmpinarea unui cataclism nu- , 
clear. Organizația Națiunilor Uni- 1 
te, a declarat Martenson, dorește ț 
să realizeze acest lucru in condiții 
le unui control 
cient.

și al deale
t lucru in condiții- i 
internațional efi- >

Martenson a făcut cunoscut că, 4 
sent, Comisia O.N.U pentru de- ’recent, Comisia de

zarmare a examinat probleme ac- ț 
tuale legate de crearea unor zone 
denuclearizate, de prevenire a am
plasării armelor hueleore în Cos
mos și de măsuri de întărire a în
crederii. El o precizat 
dările comisiei vor fi supuse 
examinare celei de-a 
a Adunării Generale

că recoman- 
spre 

39-a sesiuni 
a O.N.U.

Noi demonstrații 
rachete pe teritoriul țării

dezarmare și pace, atrăgînd, tot
odată, atenția asupra pericolului 
izbucnirii unui război cu consecin
țe catastrofale asupra întregii 
planete.

Acțiuni similare de protest au 
avut loc și în apropierea altor baze 
militare americane din R.F.G.

Poliția a operat numeroase ares
tări în' rindul demonstranților.

BELGIA : Ecologiștii flamanzi 
se pronunță împotriva planurilor N.A.T.O

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
Ecologistii flamanzi — formațiune 
politică nou creată — se pronunță 
împotriva programului N.A.T.O. 
privind amplasarea de rachete nu
cleare americane pe teritoriul Bel
giei. In programul partidului, dat 
publicității la Bruxelles, se

autorităților belgiene organizarea 
unui referendum national in aceas
tă problemă. Totodată, se sublinia
ză necesitatea creării in Europa de 
zone denuclearizatc. evidentiindu-se 
că aceasta ar contribui la consoli
darea păcii si securității pe conti
nent.
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Japonia. Peste 100 000 de persoane au luat parte recent la marea de
monstrație din portul Yokosuka, unde se află o bază militară a S.U.A., 
împotriva intrării în apele teritoriale nipone a navelor americane dotate 

cu rachete nucleare
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România la Festivalul internațional 
de carte de la Beirut

BEIRUT 13 (Agerpres). — La 
Beirut s-a deschis, sub patronajul 
președintelui Libanului, Amin Ge- 
mayel, cea de-a IV-a ediție a Fes
tivalului internațional de carte.

Standul românesc prezintă la loc 
de frunte volume din gindirea so- 
cial-politică a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, precum și opere dedicate 
vieții si activității șefului statului 
român, apărute în străinătate. Sint 
expuse, de asemenea, lucrări re
flectând activitatea științifică a to
varășei academician doctor ingi
ner Elena Ceausescu.

In cadrul standului sint prezen
tate, totodată, lucrări despre isto
ria multimilenară a poporului ro
mân, lupta lui pentru independen
ță si eliberare socială $i națională, 
marile realizări obținute de oame
nii muncii din tara noastră in cele 
mai diferite domenii de activitate, 
precum și din cele mai însemnate 
creații literare.

Standul românesc a fost vizitat 
de reprezentantul președintelui Li
banului, Joseph Iskaff, ministrul 
libanez al informațiilor, de alte 
persoane oficiale, oameni de cul
tură si artă, un numeros public.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Intr-o declarație dată publicității la Națiunile Unite. Consiliul O.N.U, pentru Namibia condamnă arestarea unui număr de 37 membri ai Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.) de către forțele de represiune sud-africane care mențin sub ocupație ilegală Namibia.Președintele consiliului, Paul Lusaka (Zambia), a declarat că acest ultim act al autorităților de la Pretoria este, o parte integrantă a măsurilor vizînd reprimarea luptei juste a poporului namibian. Consiliul cheamă opinia publică internațională să exercite „maximum asupra R.S.A. in rezoluției 435 cu rea independenței
de presiuni vederea aplicării privire la acorda- Namibiei".

WASHINGTON. — Președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a denunțat, intr-o conferință de presă organizată la Washington, arestarea, de către . autoritățile sud-africane de ocupație, la Windhoek, in Namibia, a unui număr de 37 de patrioți nami- bieni.Această măsură — a subliniat Sam Nujoma — este contrară afirmațiilor șefului guvernului rasist de la Pretoria care, in cadrul acțiunilor propagandiste privind așa-zisa inițiativă sud-africană de pace în problema namibiană, a invitat conducătorii S.W.A.P.O. să revină în Namibia, garantîndu-le libertatea.In legătură cu aceasta, se reamintește că, potrivit agenției M.A.P., o mare parte dintre cei arestați au făcut. parte din delegația 'S.W.A.P.O. la convorbirile cu R.S.A., de la Lusaka, in problema Namibiei.
Declarațiile conducătorului Frontului AmpluBRASILIA 13 (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat revistei braziliene „Senhor", Liber Seregni. președintele Comitetului “ Frontului Amplu din Uruguay — cea mai largă alianță a forțelor democratice populare uruguayene — s-a pronunțat pentru instaurarea unui regim democratic în Uruguay, care să permită o participare activă a celor ce muncesc la rezolvarea

Executiv al problemelor cu care se confruntă tara. El a subliniat necesitatea stringentă a unor reforme de structură in viața economică a Uruguayului. în primul rind a înfăptuirii reformei agrare și a naționalizării principalelor ramuri ale industriei.Numai prin eforturile comune ale tuturor forțelor politice poate fi depășită starea de criză economică cu care se confruntă in prezent țara — a precizat Liber Seregni.

Reuniunea de la Riad 
în problema conflictului 

din zona GolfuluiRIAD. — în orașul saudit Taef s-au deschis lucrările reuniunii miniștrilor de externe din țările Consiliului de Cooperare al Golfului — anunță agențiile A.P. și Reuter. Pe agenda reuniunii, care se desfășoară cu ușile închise, figurează examinarea unor propuneri de mediere privind încetarea conflictului din zona Golfului. Totodată, miniștrii de externe ai celor șase țări membre ale consiliului — Arabia Saudită, Bahrein. Emiratele Arabe Unite. Kuweit. Qatar și Oman — vor exa- tpina aplicarea rezoluțiilor reuniunii de urgență de la Riad și ale celei de duminică, a miniștrilor petrolului.
Necesitatea unei 

reglementări echitabile 
a problemelor economice 

ale țărilor din zona 
CaraibilorPORT AU PRINCE 13 (Agerpres). — Reprezentanții a 11 țâri caraibie- ne, reuniți la Port au Prince (Haiti), cu prilejul celei de-a VIII-a reuniuni a „Comitetului de dezvoltare și cooperare în Caraibi" (C.D.D.C.) au cerut, în unanimitate, Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) „să ia in considerare în politica sa o- biectivele sociale ale statelor în curs de dezvoltare".în comunicatul comun adoptat la reuniune, miniștrii și șefii delegațiilor din Antilele Olandeze, Barbados. Cuba, Haiti, Republica Dominicană, Jamaica, Trinidad-Tobago, Guyana, Surinam, St. Lucia și St. Vincent au exprimat „profunda preocupare" a guvernelor lor față de grava criză economică pe care o cunoaște regiunea. Participanții s-au pronunțat, totodată, pentru „crearea condițiilor de refinanțare a datoriei externe a țărilor respective, ținind cont de necesitățile reale de dezvoltare a statelor din bazinul Caraibilor".

ROMA 13 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care participă la funeraliile tovarășului Enrico Ber- linguer. secretar general al Partidului Comunist Italian, a fost primită de tovarășul Alessandro Nalta, membru al Direcțiunii' și președinte al Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, a tovarășei Elena Ceaușescu, a Comitetului Central, a tuturor comuniștilor români au fost transmise condoleanțe pentru greaua pierdere suferită de Partidul Comunist Italian prin încetarea din viață a tovarășului Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, personalitate proeminentă a mișcării muncitorești și vieții politice italiene, a mișcării comuniste si muncitorești internaționale.Tovarășul Alessandro Natta a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, Comite-
Depunerea uneiDin partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului . Comunist Român, a fost depusă o coroană de flori la catafalcul defunctului și au fost transmise condoleanțe soției lui Enrico Berlinguer. Letizia Berlinguer, si membrilor familiei.

tului Central al Partidului Comunist Român, comuniștilor români cele mai vii mulțumiri pentru sentimentele de compasiune și solidaritate manifestate in acest moment greu pentru Partidul Comunist Italian, pentru oamenii muncii italieni, pentru poporul italian, mulțumiri pentru mesajul de condoleanțe adresat și participarea delegației Partidului Comunist Român la funeraliile tovarășului Enrico Berlinguer.în cursul convorbirii au fost evidențiate cu satisfacție bunele raporturi de stimă, prietenie și conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian, exprimîndu-se dorința comună de a le dezvolta și aprofunda in continuare, în folosul celor două partide și popoare. al întăririi relațiilor tradiționale de prietenie dintre România și Italia, al cauzei progresului, destinderii și păcii. La primire au participat Giorgio Napolitano, Luigi Co- lajanni, Adalberto Minucci, membri ai Direcțiunii Partidului Comunist Italian.A fost prezent Ion Constantinescu, ambasadorul țării noastre in Italia.
coroane de floriLa sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, delegația Partidului Comunist Român a adus un omagiu lui Enrico Berlinguer, păstrind un moment de reculegere în fata catafalcului marelui dispărut.

Funeraliile tovarășului Enrico Berlinguer

Reducerea dobînzilor înalte și a poverii datoriilor
externe ale țărilor în curs de dezvoltare

cerință stringentă a relansării economiei mondiale
După cum s-a relatat, la Londra s-a desfășurat zifele trecute reuniu

nea economică la nivel înalt a principalelor șapte țări capitaliste dez
voltate - S.U.A., Marea Britanie, Franța, R. F. Germania, Italia, Canada 
și Japonia, la încheierea reuniunii dîndu-se publicității mai multe docu
mente. Fără a ne propune, în cele ce urmează, o analiză a acestora, a 
lucrărilor și rezultatelor, ne limităm la a consemna relatări și comentarii 
apărute in presa occidentală.Un șir de ziare și agenții de presă formulează aprecieri cu caracter sintetic, incercînd să contureze con

cluzii generale, rezultate de ansam
blu ale reuniunii. Astfel, agenția 
FRANCE PRESSE scrie : „tntîlnirea 
economică la nivel inalt de la Lon
dra a dat o imagine de unitate pe 
plan politic, dar si de incapacitate 
in ce privește soluționarea proble
melor economice și financiare. Cei 
mai pesimiști, continuă agenția, for
mulează un verdict de eșec : multe 
cuvinte, puțină substanță". în .același sens, ziarul britanic „DAILY 
TELEGRAPH" consideră că „partici
panta s-au resemnat cu cele mai 
mici numitoare comune de platitu-' 
dine si voci pioase față de toate pro- 
blemele-cheie". La rindul său. ziarul „GUARDIAN" apreciază că „la 
Londra s-a preferat să se aducă mici 
ameliorări supapelor de siguranță 
deja existente, decit să se încerce o 
reformă de fond a principalelor pro
bleme".Exemplificînd această afirmație, agenția REUTER scrie : „Reuniunea 
economică la nivel inalt s-a pronun
țat pentru crearea de noi locuri de 
muncă, dar nu a oferit nici o for
mulă pentru rezolvarea problemei 
șomajului. Participanta au insistat 
pentru reducerea barierelor comer
ciale, dar nu au reușit să cadă de 
acord cînd anume să se înceapă noi 
negocieri globale privind reduceri 
tarifare. Nu s-au referit nici la re
luarea dialogului Nord-Sud privind 
problemele lumii a treia sau la o 
conferință monetară globală". De asemenea. „FINANCIAL TIMES" afirmă că „este dificil de a obține re
zultate concrete la o reuniune econo
mică la nivel înalt atit timp cit 
țările (vest) europene rămîn divizate 
Si cît timp economia Statelor Unite 
eclipsează pe cea a altor partici- 
panti".Potrivit relatărilor presei, una din principalele probleme dezbătute la

reuniunea de la Londra a fost aceea a dobinzilor inalte practicate de băncile americane. Presa internațională relatează că acest subiect a suscitat atenția generală, comportînd discuții vii și îndelungate. O serie de comentarii se fac ecoul opiniei, larg împărtășite în cadrul reuniunii, că practica dobînzilor inalte are repercusiuni negative chiar și asupra

getare â S.U.A., cu efectele ei de 
urcare a dobinzilor, și a faptului că 
administrația nu a prezentat încă un 
concept convingător de consolidare 
bugetară". La rindul său, potrivit agenției U.P.I., premierul Canadei a declarat că „a încercat cu prilejul 
reuniunii de la Londra un sentiment 
de frustrare. întrucât ar fi dorit ca 
reuniunea să se refere, mai amănun
țit, la necesitatea reducerii ratei mari 
a dobinzilor practicate de S.U.A.". Președintele Franței, relatează A.F.P.. a declarat, de asemenea, că țara sa „consideră dăunătoare rata 
înaltă a dobinzilor practicată de Sta
tele Unite".O serie de comentarii se referă la implicațiile dobînzilor înalte nu

Comentarii ale presei occidentale 
pe marginea reuniunii de la Londra

țărilor capitaliste dezvoltate industrial, inclusiv a celor prezente la această întilnire, ceea ce i-a făcut pe participanții vest-europeni să-și exprime deschis dezacordul cu o asemenea politică.în acest sens, agenția FRANCE 
PRESSE scrie : „Divergentele dintre 
participant s-au manifestat in mod 
categoric cînd a fost vorba de creș
terea ratelor dobinzilor, de deficitul 
bugetar american și de datoriile lu
mii a treia. Cancelarul R.F.G. a de
clarat deschis că nu ar trebui să se 
țină seama de niște texte care sint 
vagi, ci de garanția, unei reduceri cit 
se poate de grabnice a deficitului 
bugetului federal. Europenii au obfi- 
ținut ca in declarația economică să 
se menționeze faptul că ratele ridi
cate ale dobînzilor -ar putea pvne 
în pericol redresarea și ar putea 
exacerba dificultățile țărilor debi
toare)-". Reluînd această idee, agenția vest-germană D.P.A. relatează : 
„Cancelarul R.F.G. și-a exprimat 
îngrijorarea in legătură cu creșterea 
dobinzilor în S.U.A. și efectele nega
tive ale fenomenului asupra altor 
țări occidentale industrializate, for- 
mullnd critici la adresa politicii bu

numai asupra economiilor țărilor oc
cidentale dezvoltate, ci și asupra 
economiilor statelor in curs de dez
voltare care, in fapt, sînt cele mai 
afectate de politica „banilor scumpi". Se relevă, în acest sens, câ de reducerea dobînzilor înalte și ușurarea poverii datoriilor externe ale acestor țări depind nu numai reluarea procesului dezvoltării în țările rămase în urmă, ci și relansarea economiei 
mondiale in ansamblul ei.Astfel, ziarul „THE OBSERVER" scrie : „In contextul crizei datoriilor 
externe ale lumii a treia, liderii 
principalelor state industrializate au 
publicat o declarație care insă nu 
se referă la problemele fundamenta
le cu care sint confruntați. La o pri
vire superficială, s-ar putea afirma 
că reuniunea a făcut minuni. Dar, in 
problema esențială a ratei dobinzi
lor, se pare că nu s-a făcut nimic. 
Țările debitoare, continuă ziarul citat, sint victime ale recesiunii mon
diale și ale ratei dobinzilor, inac
ceptabil de ridicate. Modul cum au 
fost tratate aceste probleme la reu
niunea la nivel inalt de la Londra 
este cu totul necorespunzător. Se 
face mult caz de pretinsa «nouă stra-

tegie» in problema datoriilor, dar, de 
fapt, nu este vorba decit de recu
noașterea explicită a falimentului 
strategiilor adoptate de ultimele două 
reuniuni de acest fel. Dacă liderii 
occidentali-, conchide ziarul britanic, 
nu aruncă vorbe în vint cînd discută 
despre «triumful democrației», atunci 
ei trebuie să recunoască faptul că 
democrația în lumea a treia trebuie 
să se sprijine pe succese economice, 
ți nu pe dezastre sociale, in numele 
rigorii financiare".Reamintind că președinții a șapte state latino-americane (Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador. Mexic, Peru și Venezuela) au adresat parti- cipanților la reuniunea de la Londra o scrisoare în care le-au cerut să acorde o atenție specială problemei datoriilor țărilor in curs de dezvoltare din America Latină, agenția REUTER scrie : „Secretarul ge
neral al Sistemului Economic Latino- 
American (S.E.L.A.) a declarat că 
oferta participanților la reuniHnea 
de la Londra de a acorda condiții 
mai ușoare de plată țărilor debitoare 
în schimbul adoptării de către aces
tea a unor măsuri severe de auste
ritate este o reminiscență a limbaju
lui colonialist. Secretarul general al 
S.E.L.A., continuă REUTER, a arătat că, după părerea (arilor . la
tino-americane, reuniunea de la Lon
dra nu a reflectat preocuparea pen
tru povara grea a datoriilor ce apasă 
asupra țărilor in curs de dezvoltare 
și față de legătura indiscutabilă din
tre comerf, dezvoltare și plata da
toriilor". „Reuniunea economică la 
nivel înalt, conchide agenția, a igno
rat cererile latino-americane privind 
o «abordare globală», complgt nouă, a 
problemei datoriilor lumii a treia".în comentariile presei occidentale se evidențiază, ca o concluzie generală. că atît timp cît asemenea probleme cu implicații la scară internațională cum sînt problema dobinzilor înalte, datoriile externe nu își găsesc soluționare în conformitate eu interesele tuturor statelor, și ‘în primul rind ale celor în curs de dezvoltare. încercările și eforturile pentru depășirea actualelor dificultăți din economia mondială, pentru relansarea economică vor contirtua să fie serios afectate.

Apel pentru soluționarea 
pe cale pașnică 

a problemei ciprioteNICOSIA 13 (Agerpres) — Partidul Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) și o serie de organizații sindicale și obștești din insulă au dat publicității o declarație în care cheamă forțele patriotice din țară să-și întărească unitatea in lupta pentru soluționarea pașnică a problemei cipriote, pe baza rezoluțiilor O.N.U.Documentul subliniază necesitatea intensificării luptei pentru lichidarea bazelor militare și retragerea trupelor străine din insulă, pentru demilitarizarea Ciprului, pentru libertatea și independența țării.

ROMA 13 (Agerpres). — In Piața San Giovanni din capitala Italiei a avut loc, miercuri după-amiază. mitingul de doliu consacrat omagierii memoriei secretarului general al Partidului Comunist Italian. Enrico Berlinguer. Au participat la această adunare peste un milion de persoane venite din întreaga Italie, din puternicele centre muncitorești din nordul și pină în sudul tării. Comuniști delegații sindicale, din uzine și fabrici, de ia sate, reprezentanți de seamă ai vieții publice, oameni de cultură au ținut să aducă un ultim și vibrant omagiu conducătorului P.C.I., personalitate proeminentă a mișcării muncitorești și a vieții politice italiene, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Impresionant a fost numărul celor sosiți din Insula Sardinia, unde, la 25 mai 1922, la Sassari. s-a născut Enrico Berlinguer și unde a început să-și desfășoare activitatea politică, în 1937. stabilind contacte cu grupuri antifasciste.La 21 de ani, Enrico Berlinguer a intrat în rîndurile P.C.I. în perioada 1949—1956 a fost secretar al Federației Tineretului Comunist Italian (F.G.C.I.). Ales în 1945 membru al C.C. al P.C.I.. iar în 1948 membru al Direcțiunii P.C.I.. a devenit. în 1968, deputat, reconfirmat de fiecare dată ca ‘ reprezentant al partidului său în Camera Deputaților. cu prilejul consultărilor electorale succesive. La Congresul al XII-lea al P.C.I., din 1969. la Bologna, a fost ales secretar general adjunct. iar la următorul congres, trei ani mai tîrziu. secretar general al partidului. De atunci a fost reales de fiecare dată în această înaltă funcție.De-a lungul traseului, între sediul central din Roma al P.C.I. și Piața San Giovanni, sute de mii de persoane s-au adunat pentru a omagia pe cel cape a desfășurat o prodigioasă activitate în rîndurile partidului comunist, ale' mișcării democratice din Italia, consacrată înfăptuirii aspirațiilor de libertate, de progres și pentru o viață mai bună a celor ce muncesc. în fruntea Partidului Comunist Italian. Enrico Berlinguer a militat consecvent pentru întărirea solidarității și a unității forțelor muncitorești, progresiste, în lupta pentru pace, pentru colaborare și înțelegere intre popoare.

Expresie elocventă a cinstirii memoriei celui dispărut este și faptul că. luni seara, corpul defunctului a fost adus de la Padova la Roma cu avionul prezidențial, la bordul căruia se afla președintele Republicii Italiene. Alessandro Pertini.La sediul din Roma al P.C.I., din Via delle Botteghe Oscure, timp de două zile, sute de mii de italieni au trecut prin fața catafalcului pentru a aduce un ultim omagiu marelui dispărut.La mitingul de doliu în memoria lui Enrico Berlinguer au participat membrii conducerii Partidului Comunist Italian, președinții federațiilor regionale ale partidului, reprezentanți ai asociațiilor foștilor luptători antifasciști, ai mișcării de rezistență. Au fost prezenți președintele Republicii Italiene, Alessandro Pertini. președintele Senatului, Francesco Cossiga, președintele Consiliului de Miniștfi, Bettino Craxi. membrii guvernului italian, deputați, reprezentanți al partidelor politice italiene. De asemenea, au luat parte delegațiile străine sosite la funeraliile secretarului general al Partidului Comunist Italian. Din partea Partidului Comunist Român a participat o delegație condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Au luat cuvîntul președintele Camerei Deputaților, Nilde Joțti, Marco Fumagalli, secretarul național al Federației Tineretului Comunist Ital an, Ottaviano del Turco, secretar t neral adjunct al C.G.I.L., care a vorbit in numele Federației Unitare a Centralelor Sindicale Italiene — Confederația Generală Italiană a Muncii (C.G.I.L.), Confederația Italiană a Sindicatelor Oamenilor Muncii (C.I.S.C.), Uniunea Italiană a Muncii (U.I.L.) — Domenico Rosati, președintele Asociației Oamenilor Muncii Catolici (A.C.L.I.). A luat apoi cuvîntul Pieter Dankert, președintele „Parlamentului european". în încheiere a luat cuvîntul Giancarlo Pa- jetta. membru al Direcțiunii șl al Secretariatului Partidului Comunist Italian.Vorbitorii au evocat activitatea politică plină de pasiune a celui care a fost secretarul general al Partidului Comunist Italian, marele prestigiu și marele respect pe care și le-a cîștigat in Italia și pe plan internațional.La încheierea mitingului de doliu, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul „Prima Porta" din Roma.
^AGECTSLE DE PRESA

- pe scurt
SESIUNEA CONSILIULUI MONDIAL AL ALIMENTAȚIEI. In alocuțiunea 

rostită la sesiunea Consiliului Mondial al Alimentației, care se desfășoară 
la Addis Abeba, secretarul general ad-interim al Organizației Unității 
Africane, Peter Onu, a cerut țărilor dezvoltate și comunității interna
ționale, în ansamblul său, să acorde o asistență reală statelor africane, 
în așa fel incit acestea să poată deveni parteneri comerciali adevărați, 
pe baze echitabile. Peter Onu, a relevat că eforturile proprii de progres 
ale țărilor africane și ale celor în curs de dezvoltare, in general, ar trebui 
sprijinite nu numai prin simpla acordare de ajutoare, ci și prin alte mij
loace, între care anularea datoriilor, garantarea unor condiții de schimb 
echitabile, renunțarea la practici protecționiste și bariere comerciale.PROTEST. La propunerea părții I nord-coreene, la Panmunjon a avut loc o reuniune a Comisiei militare de armistițiu — informea- I ză agenția A.C.T.C. Cu acest prilej reprezentantul părții nord- I coreene a denunțat cu fermitate introducerea de către S.U.A. în Coreea de Sud a unei mari cantități de arme, inclusiv nucleare. Reprezentantul nord-coreean a ce- Irut să înceteze de îndată această înarmare în scopuri agresive și să fie retrase armele nucleare și celelalte tipuri de echipamenț militar din Coreea de Sud, precizează I A.C.T.C.1 O NOUA RUNDA A CONVORBIRILOR CHINO-BRITANICE a- ' supra teritoriului Hong Kong s-a . incheiat miercuri la Beijing. Intr-o declarație făcută presei de I purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe se arată că părțile au continuat, la 12

și 13 iunie, convorbirile utile și constructive in problema menționată. convenind ca următoarea rundă să aibă loc, de asemenea, în capitala chineză, la 27 și 28 iunie. Totodată, s-a convenit asupra creării unui grup de lucru care să studieze documentele propuse de părți, urmărindu-se obiectivul a- jungerii la un acord, cit mai cu- rînd posibil, asupra problemei teritoriului Hong Kong.CONSILIUL NAȚIONAL AL 
PARTIDELOR POLITICE DIN NI- 
CARAGUA a anunțat acordarea 
calității de „persoană juridică" 
Partidului Comunist din Nicara
gua și Mișcării de Acțiune Popu
lară din această țară. Măsura a 
fost luată în perspectiva înscrierii 
oficiale a acestor formațiuni poli
tice in registrul electoral. în vede
rea participării lor la alegerile ge
nerale ce vor avea loc in Nicara
gua.

PARTIDUL COMUNIST DIN AUSTRIA se pronunță in favoarea unor măsuri eficiente de reducere a șomajului în țară, in primul rind a șomajului in rindul tineretului — >a declarat președintele P.C. din Austria, Franz Muhri, in cadrul fo- I rumului internațional al tineretului „Tribuna împotriva șomajului juvenil". Comuniștii austrieci, a subliniat el, consideră drept o sarcină prioritară a lor lupta pentru ■ garantarea dreptului tineretului la muncă și la dobindirea unei call- I ficări profesionale.PRIMUL MINISTRU AL JAPO
NIEI. Yasuhiro Nakasone, a pledat 
în favoarea unei strategii comune 
a țărilor occidentale in direcția 
evitării unui război nuclear, în de
clarația făcută la Institutul inter
national pentru studii strategice 
din Londra. El a cerut, totodată, 
celorlalte țări industrializate să gă
sească modalități de soluționare a 
principalelor probleme economice 
ale lumii, printre care un loc prio
ritar îl ocupă problema datoriilor 
externe ale țărilor in curs de dez
voltare.„UN MARȘ POPULAR pentru respectarea dreptului la muncă. împotriva foametei și represiunii" urmează să înceapă joi la Santiago > de Chile, la apelul a 14 organizații politice, sindicale si sociale. Intr-o ’ declarație dată publicității în capitala chiliană. organizațiile care au lansat această inițiativă arată că „politica economică a regimului militar actual nu s-a schimbat — ultimele măsuri adnotate fiind orientate. de fapt, în favoarea grupurilor responsabile de degringolada economică, și nu spre satisfacerea necesităților presante ale marii majorități a populației".
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