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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA C.C. AL P.C.R

SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
o cerință pe deplin realizabilă

Ce probleme 
de producție

trebuie soluționate pentru perfecționarea activității schelelor 
petrolieră din județul Dîmbovița, dar nu numai de aici

Asigurarea bazei de materii prime și energetice constituie o necesitate vitală pentru economia noastră națională, necesitate pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat-o in repetate rinduri, accentuind cu putere cerința ca toate unitățile cu acest profil, precum și întreprinderile care asigură materialele sau utilajele necesare acestui domeniu să realizeze ritmic, integral producția planificată. Așa cum se știe, de îndeplinirea acestui obiectiv major depinde buna desfășurare a activității în industrie, inclusiv in ramura extractivă, in strucții, transporturi, in toate celelalte sectoare, aici decurge și sarcina de maximă con-De importanță pusă in

fața petroliștilor de a-și organiza mai bine munca, de a acorda o atenție sporită utilizării depline a mijloacelor din dotare, de a perfecționa și moderniza tehnologiile, utilajele și instalațiile, de a asigura un plus de calitate în întreaga activitate. Cum acționează organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din schelele de producție petrolieră din județul Dimbovița pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la producția de țiței 7 Iată tema anchetei noastre de azi, care, prin concluziile puse in evidență, vizează, de fapt, unele probleme de fond și din alte schele de producție, din întreaga industrie petrolieră.

TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARĂ
ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ A PARTIDULUI,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Forța creatoare

a patriotismului revoluționar

Un vechi petrolist din Moreni spunea, într-o Împrejurare recentă, că, dacă ar fi posibil să se pună cap la cap toate sondele săpate in județul Dimbovița, s-ar obține un puț atit de adine incit ar străpunge Pămintul pină dincolo de centrul său. Experimentatul specialist voia să sugereze că în această zonă extracția țițeiului și gazelor are o îndelungată tradiție și s-a extins necontenit. De altfel, deși în județ s-a dezvoltat impetuos industria prelucrătoare, turla de sondă iși păstrează neștirbit dreptul de a ilustra stema Dîmboviței, continuind să-i marcheze personalitatea. Patru schele de producție petrolieră — la Moreni, Viforita, Valea Mare-Găești și Titu — și o schelă de foraj la Moreni iși întind activitățile pe circa trei sferturi din suprafața județului și pe spații mai mari sau mai mici din 5 județe învecinate. Aproape 10 000 de muncitori și cadre tehnice se ocupă zi și noapte, in „foc continuu", de buna funcționare a unui impresionant număr de capacități de producție. Județul Dimbovița este, prin urmare, unul dintre furnizorii de țiței și gaze importanți ai țării, ceea ce permite tragerea unor concluzii de ordin mai general cu privire la activitatea din acest domeniu.Sintem in posesia unui volum considerabil de date referitoare la realizările obținute in timp, pe schele și brigăzi, pe care le-am strins din plenare ale comitetelor de partid, adunări generale ale oamenilor muncii și consfătuiri de lucru, rapoarte ale unor colective de control și discuții cu numeroși petroliști. Am putea prezenta multe date, dar nu ne vom opri prea mult asupra lor. Concluziile ce se desprind din analiza rezultatelor obținute sint sintetizate în opinia numeroșilor muncitori și specialiști cu care am discutat și care reliefează că producția de țiței poate spori mai mult.Ce determină o atare stare de lucruri 7 Numeroase argumente conduc la concluzia că o cauză esențială o constituie deficitul de forță de muncă și o anumită răminere in urmă a pregătirii profesionale a muncitorilor și chiar a unor cadre tehnice. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că în unele schele s-a redus numărul formațiilor de intervenție, reparații capitale la sonde și probe de producție constituite din sondori pricepuți, cu experiență. Bunăoară, ing. Constantin Ion, directorul schelei din Titu, aprecia că numai circa 40 Ia sută din acești meseriași ar primi, la o posibilă testare, calificativul „foarte bine" și „bine". Nici maiștrii nu s-ar prezenta mai bine. Este de reținut, in aceeași ordine de idei, că la Schela din Valea Mare-Găești 10 la sută din muncitori sint necalificați ; dar și mai îngrijorător este că 20 la sută din aceștia lucrează la intervenții, in timp ce, de exemplu, la întreprinderea „Oțelinox" din Tirgoviște cei care nu dețin nici o calificare reprezintă aproximativ unul la o mie. Tot la această schelă s-au înmulțit in chip

îngrijorător absențele nemotivate, numărul lor fiind, ca să recurgem tot la o comparație, de 20 de ori mai mare, raportat la o persoană, detit la Combinatul de Oțeluri Speciale din Tirgoviște. Lucrurile nu se opresc insă aici. Fluctuația personalului a sporit cu aproape 60 la sută in ultimii trei ani, activitatea cea mai afectată fiind și de această dată tot cea de intervenții, pe care se sprijină de fapt producția schelei. In anul 1988, colectivul unității a înregistrat o fluctuație de 25 la sută, avind loc deci un du-te-vino permanent, ceea ce a influențat puternic. in sens negativ, firește, nivelul producției. Din rapoartele zilnice rezultă că lipsa de operativitate la intervenții, calitatea slabă a unor lucrări reprezintă principalele consecințe ale acestei stări de lucruri, cu efecte nemijlocite asupra diminuării producției. De ce formațiile de intervenții ajung cu intirziere la,sondele oprite 7 De ce execută unele operații de mintuială, incit se impune uneori refacerea lor, timp in care sandele în cauză nu scot țiței ? Din mai multe motive, insă unul foarte important se referă la capa-

citatea de acțiune a formațiilor de lucru, capacitate riguros dimensionată. Astfel, o formație de intervenție este alcătuită din 4 sondori. Numai că dacă unul, să zicem, este mai întotdeauna nou venit, adeseori fără nici o calificare, iar pe deasupra mai absentează nemotivat de citeva ori pe lună, este limpede între ce parametri se situează capacitatea reală de lucru a formației de intervenție. Sint zile cind, practic, anumite echipe se autodesființează, pentru că nu se prezintă la lucru cite doi sau chiar trei sondori, așa că cine să intervină, și incă operativ, la sonde 7Faptele sint bine cunoscute. Problema e»te să se clarifice care sint cauzele de fond ale acestei situații și să se ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității. Numai că, din păcate, pină acum s-a stăruit prea puțin sau. mai bine zis, nu s-au analizat cu realism și spirit critic greutățile de această natură, căutindu-se in schimb prea mult justificări pentru această situafie. Am răsfoit o mulțime de rapoarte, informări și alte materiale intocmite
(Continuare in pag. a III-a)

Expresia „miracolul românesc" poartă in sine sensuri majore, intre care cel de unitate, dăinuire, permanență, împlinire, condițiile cind vicisitudinile fost de proporții, de durată, cum sublinia recent NICOLAE CEAUȘESCU, jurările Migrați» populații, ținut in voltarea zile științifice incontestabile, scrise și arheologice, atestă cu putere că, de-a lungul secolelor, locuitorii de pe teritoriul patriei noastre și-au organizat o viață economică și politică proprie și au luptat vitejește pentru a-și păstra ființa, graiul și glia strămoșească, conlucrind, odată, și conviețuind in mod nic cu alte popoare, îndeosebi vecinii lor".Miracolul românesc s-a împlinit în epoca socialismului, epocă a iz- binzilor, a depășirii visurilor înaintașilor patrioți, revoluționari, epocă a comprimării timpului istoric. Ireversibilă, definitivă, istoria demonstrează — in ciuda detractorilor — că numai socialismul a asigurat lichidarea dominației imperialiste, a stării de înapoiere economică, a realizat intr-o perioadă istorică foarte scurtă — printr-un gigantic efort al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, călăuzite cu energie și un excepțional simț istoric de Partidul Comunist Român — dezvoltarea forțelor de producție pe intregul teritoriu al țării, a tuturor domeniilor . vieții economico-sociale. ridicarea nivelului general de civilizație al întregii națiuni, progresul științei. în- vățămintului și culturii naționale, a bunăstării materiale și spirituale a întregului . , . ' _____României — in doar patru decenii — intr-un puternic stat in plină dezvoltare, intărirea forței materiale și spirituale, a independenței și suveranității României.

istorice au diferitelor năvălirile loc sute poporului
fost triburi străine de ani român.

in au Așa tovarășul ,impre- grele. și au dez- Dove-
tot- paș- cu

popor. transformarea

Există oare o explicație nu numai istorică, ci și logică a dăinuirii, devenirii și ascensiunii neîntrerupte pe meterezele Istoriei a poporului român 7 Firește că există ! Și ele, azi mai mult decit oricind înainte, se cer explicitate, lămurite, propagate, ca replică la denaturări și calomnii vechi și noi, ca replică vie, faptică la încercările unor cercuri de peste hotare de a minimaliza realizările socialismului, forța revoluționară creatoare de istorie și viață nouă a principiilor socialismului, aplicate creator în fiecare țară, în fiecare nouă etapă de dezvoltare, ca temei și parte constitutivă a conștiinței socialiste, patriotice, revoluționare a poporului, îndeosebi a tinerei generații — care trebuie să știe cite greutăți au învins înaintașii, cite sacrificii au făcut fiii clasei muncitoare, ai țărănimii, ai intelectualității înaintate, în frunte cu comuniștii. Nu se poate pune sub semnul întrebării, și nici măcar al mirării, vigoarea, forța creatoare de istorie, a patriotismului poporului românesc, a spiritului său revoluționar, a setei șl a luptei efective pentru eliberare socială de sub jugul împilării și al „tagmei asupritorilor" (Tudor Vladimirescu), pentru eliberare națională de sub asuprirea a trei foste mari și puternice imperii : otoman, țarist și aus- tro-ungar.Din nou se cuvihe a cita un pasaj esențial din excepțional de importanta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu din 28 noiembrie 1988 : „întreaga istorie demonstrează cu putere că intirzierea formării Principatelor Române și a statului național român, a națiunii insăși, s-a datorat dominației și stă- pinirii străine, iar mai tirziu exploatării și asupririi de către cele trei mari imperii — Imperiul otoman, Imperiul țarist. Imperiul austro-un- gar. Viața, realitatea — adevăratul

judecător — demonstrează că toate acestea nu au putut împiedica formarea poporului român, a națiunii române, a statului național unitar, n-au putut impiedica dezvoltarea României, a poporului nostru pa calea progresului și civilizației".România de azi, o Românie socialistă, independentă, suverană, min- dră, muncitoare, creatoare de valori materiale și spirituale, deplin cooperantă cu toate națiunile lumii — moștenitoarea și continuatoarea legitimă a' celor mai strălucite tradiții de luptă patriotică pentru apărarea gliei, demnității, independentei, culturii și limbii naționale — este atestatul Istoric al vigorii și forței creatoare neîntrerupte, al energiei interne ce a constituit-o și o constituie PATRIOTISMUL luminat, militant, revoluționar al fii- Idealul independenței și statale, politice, e- militare, diplomatice, pe ai patriei, a înari-

COMUNISTUL

Orice epocă se definește prin oamenii săi. Ultimii 45 de ani ai României, sub emblema destinului liber, datorează comuniștilor afirmarea la scară națională și socială a idealurilor socialismului ca realitate luminoasă, palpabilă a noului timp al patriei. Ei, comuniștii, reprezintă, energia care, in pulsațiile unui uriaș flux înnoitor, stimulează și antrenează fluviile de tinerețe fără bătrinețe care sint energiile poporului. Ei sint oamenii cu o fizionomie morală de un fel deosebit, care, mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, cind s-au deschis largi porți perfecționărilor fundamentale, au știut să insufle tuturor forțelor sociale increderea, conștiința că sîntem stăpini pe propriul destin, făuritori ai propriei istorii. Intr-o lume încercată de convulsii de tot felul, care-și schimbă opțiunile de la o zi la alta, în căutare de soluții, redi- mensionînd necontenit și nu de puține ori dramatic, hazardat și paradoxal, scara planetară de valori, comuniștii români s-au dovedit permanent consecvenți cu ei înșiși. Idealul lor — fibră din trunchiul viguros al aspirațiilor de progres, de viață mai bună a po-

aspirație vagă, ab-porului — n-a fost nici o clipă o stractă, îndepărtată, ci un obiectiv măreț de împlinit, impreună cu poporul. Tocmai pentru că, așa cum afirma secretarul general al partidului, tovarășul MCOLAE CEAUȘESCU, „construim socialismul și comunismul cu oameni și pentru oameni".Iată doar citeva din motivațiile pentru care, in acest an 45 de la istoricul 23 August 1944, anul Congresului al XlV-lea'al Partidului Comunist Român, așezăm paginile desprinse din viața și munca responsabilă a comuniștilor sub genericul de mai sus. în spațiul acestei rubrici ne propunem să fie înfățișate fapte ale comuniștilor, dăruirea și abnegația lor. vocația de a fi in primele rinduri, mereu la datorie. Portrete de oameni „în mișcare", oriunde trebuie zent I, oriunde trebuie certitudinile viitorului, oriunde standardul moral al comuniștilor, oameni ai cuvintului-crez și ai faptei durabile, însuflețește, cheamă la acțiune, la desăvîr- șirea operei — socialismul și comunismul pe pămintul României.
rostit vibrantul pre- deschisă o fereastră pentru

MEREU LA DATORIE

Mehedinți. încă din prima lună a anului, minerii de la Zegujani s-au situat, prin zultatele obținute, fruntea întrecerii cialiste in angajate de muncă carbonifer Fiecareaici, viteze tot mari de înaintare în stratul de cărbune si. bineînțeles, sporuri de

Cărbune peste prevederi

rein so- aflâcare se colectivele din bazinul Mehedinți, zi înseamnă, mai

producție. La toate locurile de muncă se urmăresc întărirea ordinii și disciplinei, realizarea unui randament cit mai ridicat pe fiecare schimb, reducerea perioadelor de revizii planificate la utilajele si instalațiile din dotare. Pe a- ceste căi, minerii de la Zegujani au reușit, in perioada care a

trecut de Ia Începutul anului și pină in prezent. să obțină, peste prevederile de plan. 81 000 Acest tiv de gajat marea țională de la 23 August cu o producție suplimentară de 100 000 tone cărbune. 
(Virgiliu Tătaru).

tone cărbune, destoinic colec- muncă s-a ansă intimpine sărbătoare na-
CU

lor ei. naționale conomice, culturale, ideologice a animat toți acești fii „..'..12, _ 1____pat condeiele marilor oameni politici și cărturari, oameni de știință, scriitori și artiști, generație după generație. Toți aceștia, fără excepție, au îmbogățit patrimoniul de valori al patriei române, i-au apărat cu cerbicie ființa, limba, demnitatea.Lupta a fost grea și inegală. Sacrificiile imense. Biruința deplină. Ea se datorează eroismului și spiritului de sacrificiu, generate de conștiința unității naționale, a dragostei de glie și popor, a setei de libertate socială și națională. Revoluția și construcția socialismului în România, proiectată și apoi realizată sub conducerea Partidului Comunist Român, partid al clasei muncitoare, partid al națiunii a realizat în timp și peste osmoza intre trecut și social și național.Un eveniment crucial zentat Congresul al _ ___P.C.R., alegerea în funcția supremă de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, revoluționar neînfricat și patriot încercat, strateg vizionar al revoluției și construcției socialiste în România, promotorul unei gindiri noi, antidogmatice. clarvăzătoare încă de a- cum un sfert de veac, cind în alte părți dominau și au persistat decenii șablonismul, subiectivismul, absența spiritului științific, creator, teoria infailibilității „modelului" și „centrului" unic. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu restituia partidului calitatea de partid al clasei muncitoare din România, națiunii socialiste române atributele independenței, suveranității, iar culturii șl limbii române — locui lor

române, timp viitor, intrel-a repre- IX-lea al

(Continuare in pag. a V-a)

• reportaje • însemnări •

SIBIU : Producție 
suplimentarăAcționînd in lumina sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta ședință a Comitetului Politic fcxecutiv al C.C. al P.C.R., pentru perfecționarea întregii activități economico-sociale și pentru ridicarea ei la cote calitativ superioare de eficiență, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Sibiu obțin rezultate deosebite in activitatea de producție. Astfel, prin folosirea la indici superiori a utilajelor și instalațiilor din dotare, prin aplicarea pe scară largă a unor valoroase inițiative muncitprești, introducerea unor tehnologii de înaltă productivitate, transpunerea in practică a programelor de organizare și modernizare a producției, prin intărirea ordinii și disciplinei, in perioada care a trecut din acest an au fost realizate, peste sarcinile de plan, 599 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie, 73 tone utilaje tehnologice pentru industria materialelor de construcții, 86 autobasculante, 3 315 metri cubi cherestea, utilaje pentru construcții și lucrări de drumuri in valoare de 88,9 milioane lei, confecții textile, sticlărie de menaj și altele. Cu cele mai bune rezultate se înscriu întreprinderile „Independența" și „Steaua Roșie" din Sibiu, „Automecanica" și „Vitrome- tan" din Mediaș. întreprinderea Mecanică Mîrșa, întreprinderea de Sticlărie din Âvrig și altele. (Ion 

Onuc Nemeș).

Dacă am fi spus : am ajuns la „materia primă" a acestor rinduri in urmă cu citeva ore, tot n-am fi putut ocoli capcana timpului depășit. Pentru că...în clipa apariției rindurilor de față, toate scuturile (utilaje cu care s-au tăiat și se taie tunelurile metroului bucureștean) au ajuns, cu bine, la țintă pe întreg parcursul magistralei 3. Mai mult : au fost scoase la lumina zilei, unele se află deja intr-o necesară cură de „geriatrie" in atelierele mecanice unde sint pregătite pentru noile campanii de pe tronsoanele ce urmează să îmbogățească rețeaua metroului Capitalei. Preț de circa șase sute de zile, oameni vrednici — intre ei, comuniștii, cu tinerețea lor de spirit și angajarea revoluționară, au fost autentice nuclee de putere — le-au minuit adine, reasca-i efervescență, anotimpurilor. Alternări de cer însorit cu cer înnorat. Ei, mereu acolo, sub temelii, in front. în deplină liniște, netulburați de nimic, față in față cu erele geologice. Ei, constructorii de tuneluri pentru metrou. Cu o singură aspirație in suflet, care le-a turnat necontenit puteri în brațele călite : să ajungă cit mai repede la țintă.O scurtă privire în lungul drumului celor peste șase sute de zile cu inginerul Romulus Fornoga, tarul comitetului de partid de treprinderea „Metroul" — rești.— în martie, anul acesta, organizațiile de partid din colectivele ce acționează pe magistrala 3 au ținut adunări deschise. La ordinea de zi un singur punct : „Cum se muncește, ce mai trebuie făcut pentru a ne depăși propriile performanțe".— Dorința de autodepășire venea din nemulțumirea rezultatelor de pină atunci 7— Rezultatele puteau mulțumi, dar termenele de punere în funcțiune erau prea... strinse. Și astfel comuniștii au dat tonul muncii in „foc continuu", unei mai bune organizări, al creșterii spiritului de răspundere.

cu pricepere acolo, în Sus, viața orașului cu fi- Succesiunea

secre- la în- Bucu-toate

— Concret, cum se exprimă azi toate acestea 7— în realizarea suplimentară, in medie, pe parcursul unei luni, a circa 110 inele de tunel. Adică, 110 metri......Salt în timp și ne întoarcem la cursa pe ultimii metri de tunel. Stop cadru la sectorul minier nr. 2 (din cadrul antreprizei de exploatare și construcții subterane a Întreprinderii „Metroul" — București), la terstațiile lancului — Obor.— Ciți metri mai aveți 7— 11.Cifra este, acum, trecut. Atunci însă, clipă tensionată. Eveniment al zilei. Obiectiv de atins... Se socotesc orele, zilele...— Ați cam pierdut din avans, este de părere secretarul comitetului de partid. Oamenii lui Ștefan Sevastian v-au luat-o inainte.Inginerii Titu Vlădoiu și Eugen Balosache nu par deloc încintați de remarcă :— Știți că la intrarea în Obor ne-a ținut in loc devierea aceea de canalizare. Am pus și noi umărul Ia lucrare, deși nu era treaba noastră, dar...Adîncul, cu neprevăzutul lui. Și oamenii, cu uriașele lor disponibilități și energii. Se face evaluarea forțelor. Se trece in revistă repartizarea comuniștilor pe formații. Se stabilesc priorități. Dialoguri tăiate scurt, economie de cuvinte. Timpul presează enorm pe magistrala 3 cuprinsă intre Gara de Nord — Dris- tor II.— La pasajul pietonal de la intersecția Tunari — stația Ștefan cel Mare, ce oameni ați dat 7— Cum „ce oameni 7“ replică George Chelu, secretarul organizației de partid. Cei mai buni mineri. Echipa lui Grama Teodor.Echipa numită, care numără în rindurile ei comuniști vrednici, cu experiență, precum Mihai Sîrbu, Frumuzache Bortă, n-a coborît de pe panoul fruntașilor din 1977. Cit despre pasajul amintit... Dar mai bine să-i ascultăm pe inginerii Ion Stătulescu și Constantin Marian, de la sectorul minier nr. 3. Sector la care, țin bine minte, s-a apelat cînd se lucra pe magistrala 2 să execute in plus încă 400 metri de tunel. Și i-a

in-

făcut. Creîndu-se... tradiția, s-a apelat și la magistrala 3, cu 300 metri. Sarcină onorată exemplar, și aici. Deci să-i ascultăm pe inginerii amintiți :— Lucrarea de la pasajul Obor — stația Ștefan cel Mare este o premieră. De ea se ocupă un inginer tînăr, comunist, care avea dreptul moral la această răspundere. Mergeți, îl aflați acolo, la datorie.Mergem și stăm de vorbă cu Pamfil Ciugudean. Prins de mersul lucrării și prea puțin vorbăreț. Noroc de cei care îl cunosc bine. Tînă- rul comunist a lucrat mai intii la execuție, a trecut și prin proiectare — la metrou — și, acum, din nou, in execuție. Cit a fost la planșetă și-a bătut și el capul cu un utilaj și o tehnologie cu care să se realizeze galerii... dreptunghiulare. Ase-
(Continuare in pag. a II-a)

Tulcea... Călătorul întil- nește astăzi un oraș încin- tător, cu totul și cu totul altul decît cel pe care ij căutau altădată doar pictorii pentru lumina specială, o lumină care cădea aici din abundență peste sărăcia orașului, dezvăluind crudul „pitoresc" al hamalilor din port, al clădirilor scunde și umile, al îngustelor ulicioara, al măgărușilor trăgind sacale, al măruntelor prăvălii cu mărfuri sărace, vorbind și ele despre stanea socială a mulțimii nevoiașilor....La Tulcea. unde, astăzi, locuitorii trăiesc intr-un oraș așezat temeinic pe drumul unei înfloritoare civilizații . socialiste, cu profunde prefaceri ale stării economice și sociale, ale ținutei urbanistice, cu o arhitectură modernă, solară, ce pune estetic in valoare configurația terenului și lumina care cade acum parcă pentru a revela imagini intr-adevăr demne de imortalizat....La Tulcea. unde statisticile ultimelor decenii (aie ultimelor două, in mod deosebit) ne arată spectaculoase creșteri pe planurile. Pentru că ce glăsuiesc ele :In perioada producția-marfă industrială a municipiului a crescut de 27 de ori. Producția anului 1944 se realizează astăzi in... 6 zile. Desigur, aici nu doar cantitatea contează. Ce fel de „produse industriale" puteau veche fabrică de (azi dezafectată starea precară a giilor și instalațiilor), o fabrică de conserve, un atelier de bărci și reparații pentru ambarcațiile Deltei, o uleiniță, morile de vint și micile ateliere meșteșugărești ? E o distanță cos-

toate iată1965—1988,
livra o mucava pentru tehnolo-

mică între starea tehnică și tehnologică a acelei „industrii" și producția de azi a întreprinderii de alumină, a combinatului de feroaliaje, a întreprinderii de construcții navale și utilaj tehnologic, a întreprinderilor si antreprizelor centralei „Delta Dunării", a noii fabrici de confecții, a altor și altor unități industriale noi sau înnoite. Ca

toare de viață apare pe pinză, pictorul Constantin Găveneaa a nu uita de unde am plecat. Martor fidel al vieții unui oraș condamnat altădată la uitare, maestrul Găvenea iși pornește întotdeauna gindurile despre epopeea reconstrucției municipiului de astăzi, de aici,

care care reinvle o lume fost, o Tulce fost. Pentru a

„Poarta Deltei.•//

larg deschisă 
noilor împliniri

urmare a creării unei Industrii noi și puternice, care a solicitat o mereu sporită forță de muncă, populația orașului s-a triplat în ultimii treizeci de ani. Iar populația aceasta trăiește azi intr-un cadru citadin nou și el. S-au construit peste 12 090 de apartamente noi. Să mai consemnăm că, între 1965 și 1988, s-au construit școli (96 săli de clasă), două centre de cultură șl creație „Cîntarea României", cinci cinematografe, patru muzee, așezăminte cale, o modernă magazine și citeDin ce a fost doar amintirile...
★Amestecînd vopselurile pină cind culoarea dătă-

medi- rețea de altele !au rămas

de pe una din cele șapte coline : de pe colnicul Hora. Dominind fluviul ce se desparte, cițiva kilometri mai Încolo, în ultimele două brațe ale Dunării — Sulina si Sf. Gheorghe — dealul acesta duce pe umerii săi o istorie veche. O istorie ce începe cu mult timp înainte de venirea romanilor la gurile Istrului. Romanii au găsit aici o veche așezare getică și construit apoi cetatea noscută sub numele Aegyssus.Peste zidurile străvechii cetăți, azi scoase la iveală de arheologii tulceni, s-au așternut dovezile viețuirii romane, apoi a populației autohtone romanizate și atîtor valuri de seminții sosite să-și caute pe aici

au cu- de

drumul spre centrul Imperiilor romane de răsărit si de ,apus. Ca o lecție deschisă de istorie, colnicul se încununează cu mărețul monument al independenței și continuă, in sălile secției de arheologie a muzeului „Delta Dunării", istoria ce a urmat...Mult mai apropiată de timpul nostru, istoria perioadei antebelice ne relevă acțiuni și situații ce pun în evidență, prin contrast, strălucirea prezentului. O poză îngălbenită, scoasă de „Foto Ărghir", ne readuce în memorie hamalii din port, cu nelipsita lor așa-zisă „haină de protecție" — pinza de sac așezată pe spate — sau muncitorii din cariera de piatră, cărora doar ochii li se mai disting din praful așternut pe față.11 caut pe Dumitru Ma- ran, de cițiva ani aflat la pensie, și îl găsesc pe strada Mihai Viteazu, intr-o curte cu boltă de viță. „Am lucrat o viață pe cealaltă colină, ‘ — cum tele și piatra guste ..... _ ____Aproape in fiecare zi apăreau figuri noi. Despre cei pe care îi înlocuiseră nu știam mai nimic. în afară de faptul că se accidentaseră. Cind, prin anii ’60, au apărut primele utilaje mecanizate. multi le-au privit cu neîncredere. Cu un art înainte să ies Ia pensie, nevasta m-a trimis la treabă cu cămașă albă. Da, acum se putea !“.In cariera Bididia a întreprinderii de Exploatare Industrială a Agregatelor Minerale pentru Construcții. azi acel trecut s-a uitat. Unitatea aceasta a dus

în cariera primăriei i se spunea. Cu spa- cu roaba aduceam pe niște punți în- pină la căruțe.

(Continuare in pag. a V-a)

Noul chip al municipiului lulcea se oglindește în apele bâtrînului Danubiu Foto : Sandu Cristian
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PAGINA 2 SCINTEIA — sîmbătă 10 iunie 1989

IMPLICARE CONCRETA, RESPONSABILA
ÎN ACȚIUNEA DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI

în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușeseu la Plenara Comitetului Central al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c. a fost abordată, cu deosebită rigoare științifică, problema răspunderilor ce revin organelor și organizațiilor de partid, fiecărui comunist pentru realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.în cele ce urmează vom înfățișa citeva aspecte semnificative din activitatea a două organizații de partid din municipiul Sighișoara, pentru a ilustra modul în care organele și organizațiile de partid, în lumina acestor cerințe, înțeleg să pună în valoare spiritul de inițiativă al comuniștilor, capacitatea lor politico-organizatorică producție la flecare loc de muncă. in îndeplinirea sarcinilor de

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

Prin gîndire creatoare, so
luții pentru toate probleme
le majore. Așa cum 0 dovedesc rezultatele din ultimii ani, ca și cele din acest an, puternica organizație de partid de la întreprinderea de Sticlărie și Faianță — care numără peste 1 200 de comuniști, constituiți in 18 organizații de bază, prezenți pretutindeni in locurile vitale ale producției de pe moderna platformă a unității — a avut un rol hotărîtor in organizarea și modernizarea producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al acesteia și reducerea consumurilor materiale și energetice. Cum s-a acționat, practic, în acest scop ? „Viața arată — ne spune tovarășul Mihai Onescu, secretarul comitetului de partid — că fără cunoașterea temeinică a realității din unitate, a propunerilor sau observațiilor formulate de comuniști, acțiune urmată obligatoriu de stabilirea de responsabilități precise pentru materializarea lor în practică, adunările generale de partid, ca foruri de conducere politică, nu ar avea eficiența așteptată de la ele. Or, pentru a evita această situație, comitetul de partid și-a propus — și cred că a reușit — să imprime un stil de muncă eficient, capabil să determine sporirea răspunderii personale a secretarilor birourilor organizațiilor de bază, a fiecărui comunist. Cum ? Am statuat, ca regulă generală, următorul principiu : fiecare adunare generală de partid să fie precedată de analiza atentă a problemelor cu care se confruntă colectivul din care provin comuniștii organizației respective. De ce procedăm așa ? în primul rînd' pentru a cunoaște exact neîmplini- rile (dar și preocupările) de la fiecare „punct" de lucru înainte de a se intra în ordinea de zi a adunării și pentru a vedea in ce măsură dezbaterile aprofundează soluționarea lor. în al doilea rind, comuniștii înțeleg în acest fel că numai prin participarea lor activă atît la viața de organizație, cit și efectiv la activitatea de producție se pot rezolva problemele majore cu care se confruntă colectivul".în organizațiile de partid din a- ceastă unitate am reținut multe aspecte care ilustrează promptitudinea cu care comuniștii au acționat pentru rezolvarea, in timp util, a problemelor stringente ale producției. Organizația de bază nr. 15 de la atelierul sticlă, care, prin specificul pro-

tehnologic, este consumatori de unul din energie șicesului marii combustibil, s-a implicat efectiv, și a implicat și toți comuniștii, în reducerea consumurilor energetice. La adunarea generală din noiembrie a- nul trecut, economistul Cristian El- ges făcea remarca : „De cînd există atelierul, noi i-am adus permanent multe îmbunătățiri constructive, dar acum, în loc să avansăm pe linia perfecționării tehnologiilor la cuptoarele de sticlă, ne-am „oprit" numai la agregatele mari. Or, pentru a

din luna aprilie a.c. s-a dezbătut temg : „Ce pot face comuniștii-spe- cialiști din atelier peritru valorificarea superioară a masei ceramice, prin introducerea tehnologiei noi de vitrus. și satisfacerea pe această bază a cererii crescinde de ceramică fină pe piața internă și la export". Demn de reținut este că adunarea generală iși propusese să dezbată nu atit ce anume urmează a fi întreprins in acest sens, cit mai ales să analizeze efectul economic al măsurilor adoptate intr-o altă adunare, care analizase activitatea de export. Chiar și numai un exemplu este edificator în acest sens. Cunoscînd, bunăoară, că produsele ceramice sint tot mai solicitate la export, dar că cuptoarele de ardere (vechi de 40 de ani) nu permiteau utilizarea in procesul de producție a tehnologiei „de vitrus", prin care crește mult calitatea ceramicii, comuniștii și-au propus încă in luna martie să elimine acest inconvenient prin conceperea unui nou tip de cuptor, care să opti-

în două întreprinderi din municipiul Sighișoara

reduce consumurile la nivelul celor din țările avansate — pe care le-am prezentat, pentru comparație, intr-o altă adunare generală — acum e momentul să trecem de la vorbe la fapte, să demonstrăm că putem face și noi acest lucru". „Și ce s-a hotărît ?"— l-am întrebat pe maistrul Olimpiu Pleșari, secretarul biroului organizației de bază. în urma unor studii prealabile, un colectiv restrins, coordonat chiar de Cristian Elges, a elaborat și prezentat o analiză vi- zind «Soluții tehnice noi pentru diminuarea consumului de materii prime și energie la cuptoarele de topit». După analizarea punct cu punct a soluțiilor propuse, biroul organizației de bază a cerut conducerii a- telierului să decidă aplicarea în practică a soluției ce se impunea : modernizarea cuptorului nr. 1 (și apoi a cuptoarelor nr. 2 și 3) prin înlocuirea tehnologiei vechi (de re- circulare forțată a aerului) cu cea de recirculare naturală, îmbunătățin- du-se, astfel, și parametrii de tensionare ai produselor. Simplu, nu ? Așa par lucrurile acum. însă pînă a fost efectuată această „înlocuire" tehnologică — realizată in numai 45 de zile, termenul stabilit de biroul organizației de bază — s-au făcut zeci de probe și au fost analizate numeroase mostre de produse. Dar rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. Consumul de energie electrică pe un cuptor a fost diminuat cu 18 kWh, iar cel de gaz metan — cu 10 metri cubi pe oră.Un alt exemplu. în adunarea generală a organizației de bază nr. 8

mizeze procesul de ardere și să diminueze, pe această bază, atît consumurile, cit și pierderile tehnologice Adunarea generală la care am participat nu reprezenta altceva decit verificarea in practică a modului în care se îndeplinesc propriile hotă- riri.
Creativitatea — temă pe 

ordinea de zi a adunărilor 
generale de partid. Desigur’ multe din aspectele privind preocuparea pentru punerea în valoare a inițiativei comuniștilor în vederea organizării și modernizării producției și ridicării nivelului tehnic și calitativ al acesteia le-am regăsit și în activitatea organizației de partid de la întreprinderea „Nicovala".Realizările de pînă acum au la bază și faptul că, în ultima perioadă, munca de partid și, în acest context, . tematica adunărilor generale au fost racordate mai bine la cerințele reale ale producției, la sarcinile prioritare ce stau în fața colectivului. Cunoscînd, bunăoară, că, în prezent, în producția unității ponderea o dețin utilajele și piesele de schimb pentru industria ușoară — dar, mai nou, și cele pentru chimie și agricultură — comitetul de partid și-a propus să imprime organizațiilor de bază o a- semenea orientare incit majoritatea temelor dezbătute în adunările generale să aibă în atenție modernizarea producției și, pe această bază, a produselor întreprinderii. Abordarea acestor probleme n-a fost făcută

prin preluarea de către organizațiile de partid a atribuțiilor conducerii de secții și ateliere, ci, dimpotrivă, de- terminindu-le pe acestea să inițieze asemenea măsuri care să antreneze toate forțele colectivului la realizarea ___partid a propus organizarea in timp util a unei consfătuiri — schimb de idei — cu maiștrii și cu cadrele teh- nico-inginerești. Scopul 1 Stabilirea direcțiilor principale de acțiune spre care munca politică din întreprindere trebuie să-și orienteze, cu precădere, atenția în acest domeniu. Ca urmare, dacă in trecut adunările de partid abordau, în majoritatea cazurilor, probleme generale de genul : „Preocupări pentru creșterea productivității muncii", „Rolul și sarcinile cadrelor tehnice în procesul de producție" etc., în prezent acestea urmăresc obiective precise, de a căror realizare răspund direct comuniștii și care, periodic, sînt puși să raporteze despre îndeplinirea lor. Comuniștii din cele 8 organizații de bază au propus și au contribuit efectiv la aplicarea, numai în ultima perioadă, a 32 măsuri de modernizare a producției, pe seama cărora s-a realizat un spor de producție de peste 30 milioane lei (din care 8 milioane lei la export), în timp ce costurile materiale au fost diminuate cu peste 9 milioane lei.Deși nu ne-am propus să intrăm in detalii, trebuie spus că de numele comuniștilor de aici se leagă multe idei tehnice noi, care au influențat decisiv calitatea producției unității. Adunările generale au constituit, bunăoară, punctul de plecare al unor realizări de certă valoare tehnică. între acestea se numără modernizarea cardelor de lină. Pentru aceasta, realizatorii lor — comuniștii Alexandru Pincă, Gheorghe Sabău, Adrian Nichifor. Iakob Csaba, Cos- tea Călbureanu, Mihai Giosu, Adrian Rohan ș,a. (din organizația de bază nr. 6) — au studiat toate utilajele existente, la acea dată, in unitățile Ministerului Industriei Ușoare. Efectul ? Dublu. Pe de o parte, la beneficiari productivitatea muncii va spori cu peste 70 la sută, iar, pe de alta, la furnizor. (întreprinderea „Nicovala"), 50 la sută din producția- marfă realizată în trimestrul al doilea al anului curent urmează a fi obținută pe seama acestei modernizări.Rezultatele concrete, experiența înfățișată sint de natură să releve că organizațiile de partid conferă o înțelegere dialectică, calitativ nouă termenului de implicare. în sensul că se are în vedere atit abordarea politică, prin prisma vieții de organizație a sarcinilor economice, cit și angajarea capacității individuale a fiecărui comunist în îndeplinirea sarcinilor de plan. Ceea ce înseamnă, de fapt, stil de muncă comunist în conducerea activității economice.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

a forț<__ _______________ — --------lor. In acest scop, comitetul de
• Corespondentul voluntar Alexandru Herlău, din comuna Gu- . rahonț, județul Arad, ne informează, că, nu de mult, la Iosășel au început lucrările de amplasare a unei microhidrocentrale pe riul Valea Zimbru, ale cărui ape vor fi astfel mai bine puse in re. Harnicii constructori punctul de lucru Arad al prizei Electromontaj Cluj angajat să termine noul obiectiv— ce va fi dotat cu o turbină a- vind o putere instalată de 126 kW— inaințe decembrie a.c. Corespondentul voluntar ne asemenea, rahonț continuă acțiunea de repunere in funcțiune a tuturor morilor de pe raza comunei, folosind energia apei.

valoa- de la Antre- s-au
de termenul fixat, lunaaduce la cunoștință, de că primăria din Gu-

treilea tronson al liniei de tramvai, pe ruta Casa muncitorească — zona Stavila. Se lucrează intens la două obiective importante : podul peste riul Bîrzava din Lunca Bîr- zavei și pasarela peste linia ferată uzinală și riul Bîrzava din cartierul Stavila. Prin darea in folosință a celui, de-al doilea tronson de tramvai la începutul lunii mai a.c., ne informează corespondentul voluntar, municipiul Reșița beneficiază în prezent de 8 km de linie dublă de tramvai, asigurind condiții bune de transport in comun.

noasă nu a fost pină acum valorificată, fiind lăsată putrezirii, cu atît mai mult cu cit zona în care se află este accesibilă, aproape de drumul asfaltat. Cei care au doborit acești brazi nu trebuiau oare să se ocupe și de valorificarea lor ?Nici acum nu-i prea tîrziu !

Mereu la datorie
(Urmare din pag. I)menea utilaje nu mai există în țară. Foarte puține sint și in lume. De la idee la proiect — drum lung. De la proiect la practică, nu mai puțin.— Normal, spune inginerul. Mai ales cind se încearcă pentru prima dată.Nu-i singura premieră la metroul bucureștean. Drumui reporterului s-a încrucișat, chiar în ultima zi a scuturilor în adine, cu o delegație de constructori din străinătate. Veniți să afle despre performanțele făuritorilor de metrou din orașul de pe Dîmbovița ; să afle, poate, răspuns la atîtea întrebări pe care nașterea unei asemenea opere le ridică.Prefabricatele dreptunghiulare, cîntărind fiecare 13 tone, sint pur și simplu înfipte in straturile de sub stradă. Prin arterele de beton vor circula grăbiți, ingindurați ori cu bucurii în suflet, generații și generații de călători cu metroul. Și nimeni nu va ști — sau puțini vor ști ! — că un inginer tinăr, un comunist, și-a pus aici la un sever examen și ideile sale, că aceste idei au trecut examenul sub privirile lui. Va fi uitată și oboseala acestei zbateri pentru că altele-i vor acapara viața de muncă și viața-viață. Destin de comunist, conectat cu fapta, cu în- treaga-i existență la tot ce se naște și renaște.Frînturi de' dialog, în lungul magistralei 3, în ultima zi a scuturilor m adine.„Cum merge, Kis ?“„în ritmul nostru".Ce înseamnă pentru comuniștii Gherasim Kis, maistru-miner, și Fă- nică Pristavu, șef de formație, „ritmul nostru" ? Ei sînt deținătorii performanței de 3 metri avans in front și patru inele montate într-un singur schimb.Era după adunarea deschisă partid din martie, anul acesta, gura de scoatere a unui scut :„Cînd sinteți gata aici, Dumitre ?“ Dumitru Gheorghe, secretar de organizație de partid, unul dintre cei mai buni maiștri mecanici ai șantierelor metroului, spune înainte de a coborî după cîrligul macaralei :;,La termenul stabilit".Cu tovarășul Corin Suditu, ingi- nerul-șef al antreprizei de exploatări și construcții lucrări subterane din cadrul întreprinderii „Metroul" — București, aflat pe traseul magistralei, la „masa-verde" cu grupul de omologare a calității tunelurilor executate :„La ce calificative s-a ajuns ?“ „Foarte bine... Oamenii și-au făcut datoria".Este felul de a fi al comuniștilor. Al tuturor oamenilor care făuresc metroul bucureștean : să-și facă datoria. Aspirația lor cea mai fierbinte : să-și onoreze și de data aceasta cuvîntul dat in fața secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu. ca magistrala 3, în lungime de 10 kilometri, să fie dată in exploatare în luna august a acestui an. Astfel, rețeaua de metrou va atinge 60 de kilometri, cale dublă, cu 38 de stații, realizîndu-se cu un an mai devreme sarcinile stabilite în acest domeniu.îngemănată cu această aspirație e și hotărîrea de a fi la înălțimea datoriei de comuniști, de constructori ai metroului în execuția noilor tronsoane : Leontin Sălăjan — Poli- color și Basarab — Grivița Roșie — 1 Mai — Pajura, al căror termen de punere în funcțiune este cel mai tîrziu 23 August 1991.Așadar, mereu, la înălțimea datoriei.

de La

Hie TANASACHE

• Locatarii blocului nr. 73 de pe strada Baladei nr. 5, sectorul 4 al Capitalei, sînt oameni harnici și' gospodari. împreună cu cei din imobilele vecine au săpat terenul dintre blocuri, au împrăștiat pă- mîntul vegetal adus, amenajind zone, verzi, au scos și depozitat in grămezi pietrele, cărămizile, plăcile de beton sfărimate, fierul-be- ton și alte materiale rămase de la constructori. Dar, oricît s-ar strădui, vei nu pot șă amenajeze zona în cele mai bune condiții fără sprijinul unor unități edilitare din sector. După cum ne semnalează comitetul asociației locatarilor din blocul respectiv, este vorba de'e- fectuarea lucrărilor de canalizare pentru scurgerea apelor pluviale, executarea trotuarelor pietonale, asfaltarea căilor de acces și a parcajelor pentru mașini, transportul plăcilor de beton, cărămizilor, . fiarelor, molozului etc., materiale rămase de la constructori, acordarea sprijinului necesar pentru plantarea de pomi și arbuști.Sînt cerințe formulate de cetățenii din zonă nu de ieri, de azi, ci' de luni de zile, acum n-au avut un rile în drept.

• Brazi pentru... putregai ? Este întrebarea care și-o pune într-o recentă, scrisoare corespondentul nostru voluntar. Dumitru Alexandru, inginer la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești. Cu aproape 300 m înainte de a ajunge la frumoasa cabană „Trei brazi" din apropierea Predealului, ne scrie el. există un număr de zece brazi cu diametrul între 500—700 mm, tăiați în urmă cu mai multi ani. Inexplicabil de ce-această importantă masă lem-

• Zestrea edilitar-gospodăreas- că a orașului Curtea de Argeș sporește cu fiecare an. Potrivit schițelor și detaliilor de sistematizare, in acest an vor fi definitivate cartierele de locuințe „Progresul" și „Confecții" și va începe construcția unui nou ansamblu, „Vlaicu Vodă", in zona centrală, care va cuprinde în final 30 de blocuri cu 700 apartamente. O altă lucrare, de mare importantă pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a orașului, ne aduce la cunoștință corespondentul voluntar Elorea Tistuleasa, o reprezintă extinderea rețelelor de aducțiune și de distribuție, construirea unor noi rezervoare, mărirea stației de epurare etc.

dar care pînă ecou Ia foru-• în municipiulcorespondentul voluntarReșițascrieGheorghe Bozu — sînt în plină desfășurare lucrările la cel de-al Oră de educație sanitară la Grădinița nr. 12 din OradeaFotografie primită de la corespondentul voluntar Moise Ovidiu Dan
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Uniunea Județeană a Cooperativelor Agricole de Producție Dolj : Sesizarea adresată „Scînteii" în care se semnalau unele nereguli în ce privește apărarea și gospodărirea avutului obștesc la Cooperativa Agricolă de Producție Plenița, precum și slaba preocupare din partea cadrelor de conducere din cooperativă pentru folosirea integrală a fondului funciar, a fost verificată Ia fața locului de un colectiv format din reprezentanți ai uniunii județene, împreună cu conducerea consiliului unic agroindustrial și a comunei. A, reieșit că, într-adevăr, pe baza inventarului făcut la magazie s-a găsit lipsă o cantitate importantă de griu. Vinovați de aceasta s-au făcut președintele cooperativei agricole, magazinerul și doi șoferi. Ș-a hotărît înlocuirea din funcție a președintelui' și a altor persoane vinovate, precum și recuperarea de la acestea a prejudiciului constatat. Concluziile rezultate din soluționarea acestui caz au fost analizate în adunarea generală a cooperatorilor, luîndu-se și alte măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei în cooperativă, a grijii față de avutul obștesc.în ce privește folosirea fondului funciar, în răspuns se precizează că această afirmație nu se confirmă. în anul trecut și în primăvara acestui an, prin sistematizarea loturilor în folosință, a fost dată în circuitul arabil al cooperativei suprafața de 130 ha.în finalul răspunsului se arată că s-a atras atenția noii conduceri a cooperativei agricole să se, preocupe permanent de apărarea și dezvoltarea avutului obștesc, de creșterea răspunderii conducătorilor de ferme în mobilizarea forței de muncă la buna întreținere a culturilor, la executarea la timp și în condiții de calitate' a tuturor lucrărilor.• Comitetul Executiv al Consiliului Popular a! municipiului Oradea : Pentru soluționarea cererilor în

dreptățite ale locatarilor din zona bulevardului Ștefan cel Mare nr. 136—144 din municipiu privind alimentarea cu apă rece și caldă la etajele superioare, s-a deschis finanțarea pentru construirea unui nou bazin de apă, lucrare ce va fi terminată în cursul acestui an.De asemenea, sectorul de specialitate din cadrul întreprinderii Județene de Gospodărie Comunală și Lo- cativă Bihor — Oradea a executat la sfirșitul lunii mai a.c. lucrările de reparații necesare la blocul R.B. 30. fiind în acest fel rezolvate problemele semnalate de cetățeni în Scrisoarea trimisă ziarului.• Direcția Comercială a Județului Vaslui : Con- statindu-se temeinicia sesizării primite, din partea „Scînteii", s-a hotărît ca șefa unității de desfacere a băuturilor din cadrul halelor centrale din municipiul Birlad. Camelia Tufă, precum și vinzătoarea Ecate- rina Mocanu să fie sancționate disciplinar pentru încălcarea prevederilor legale privind preluarea ambalajelor de sticlă de la populație. Totodată, atitudinea ireverențioasă a vînzătoarei respective față de cumpărători a fost discutată în ședința consiliului șefilor de unități din cadrul întreprinderii Comerciale de Stat „Alimentara" și Alimentație Publică Birlad, prilej cu care s-au adoptat măsuri pentru prevenirea unor astfel de abateri.în același timp, conducerea I.C.S.A.A.P. — Birlad se va preocupa de dotarea fiecărei unități de desfacere cu amănuntul cu navetele corespunzătoare fiecărui sortiment de ambalaje de sticlă ce se recuperează de la cetățeni.
Casa de odihnă și tratament a sindicatelor din Amara Foto : Eugen Dichiseanu

Se cuvine de la bun început subliniat faptul că paginile ziarului „Scinteia" au găzduit întotdeauna cu folos — credem — pentru cititor însemnări, reportaje, anchete, in care autorii au încercat să surprindă parte dintre impresionantele fapte de muncă ale oțelarilor. constructorilor de nave, ale oamenilor de la sate, din toate domeniile, să pună în lumină munca plină de dăruire, experiența înaintată a organizațiilor de partid din municipiul, din județul Galați. Cu alte cuvinte, reporterii au avut și au ce scrie, oricîrid și despre oricare localitate. în plus, după cum am avut prilejul să ne convingem, există și condiții de documentare ; după cum există chiar o grijă ieșită din comun (dacă ne putem exprima astfel și nu altfel) pentru ca totul să fie bine. în principiu, aceasta corespunde pe deplin atit dorinței, cit și practicii gazetarilor de la „Scinteia"— a consulta, în orice probleme care vizează munca și viața colectivelor, atit oamenii direct implicați, cit și organele și organizațiile de partid. Dar să derulăm „filmul" documentării noastre : intîi și-ntîi am prezentat o notă în care am explicat concis ce dorim, asupra căror aspecte și teme intenționăm să stăruim cu precădere, Ne-am zis că-i normal ; cum să fim sprijiniți, dacă nu se știe ce vrem ? A urmat etapa a doua a documentării — (periodizăm astfel demersul nostru publicistic concret, pentru a ne face cit mai bine înțeleși)— etapă în care s-a stabilit de către cine urma să fim, cu competență și amabilitate, însoțiți. Propunerii făcute de noi i s-a mai a- dăugat o ofertă, pe care am primit-o cu receptivitate, și. conform acestei înțelegeri, urma să fim însoțiți de un număr de două persoane. Numai că preocuparea pentru buna noastră documentare a crescut de la o oră la alta. Fapt pentru care, peste aproximativ un ceas, am constatat cu nedisimulată surprindere că sintem puși în situația de a fi însoțiți de — nici mai mult, dar nici mai puțin — 7 (șapte) persoane. Firește, ne-am zis, covirșiți de atenția ce ni se acorda, toate concură la realizarea unui cit mai complet „protocol" al documentării, fără fisuri, astfel incit nimic să nu scape reporterului (om păcate, unul singur), rămînă neobservat încare voia rind fostlocurilor unde poposim se aflau gata să ne ofere

și el și, din nimic să nu locurile prin (Simțim ne- deconspi-urma să trecem.aici să anticipăm, un „amănunt" : nu mică ne-a mirarea constatînd că la fața ni se sugerase să

răspuns — de unde or fi știut ne interesează ?... — alte persoa- competente). E momentul să nu
Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN

un ce ne mai punem la încercare răbdarea cititorului, dezvăluind tema documentării care a mobilizat atîtea forțe, transformîndu-se, fără exagerare, într-un eveniment (de vreme ce oameni cu munci de răspundere au lăsat treburile de-o parte ca să pună umărul la reușita investigației noastre) : cum sint organizate căminele muncitorești pentru tineret, cum se desfășoară viața tinerilor in aceste cămine.Nu am ca loc al cel mai a fost acela că cipiul reședință de județ o puterni-
ales întîmplător Galațiul acestei investigații. Poate solid dintre argumente există în muni-

lor potrivit cerințelor unui trai civilizat. S-au făcut analize aprofundate, s-au intocmit planuri de măsuri (a căror aplicare a fost cu strictețe urmărită), s-au organizat schimburi de experiență — toate . soldate cu un vizibil, de - necontestat folos.. Desigur, lucrurile nu stau pretutindeni la fel ; diferențele țin de spiritul gospodăresc al fiecărei întreprinderi, de dintre beneficiari și întreține ciim nurile încredințate.gistrează — in tot mai puține cămine, ce-i drept — mentalități de „musafir", refuzul sau poate numai nepriceperea de a transforma căminul intr-un autentic „cămin" (in sensul cel mai generos al cuvîntului), în care, o dată instalat, trebuie să se

grija fiecăruia de a păstra se cuvine bu- Se mai înre-

viciu în cămin, cum a descoperit, cu ochi de dascăl, de părinte, cîteva neajunsuri administrative, cum ar putea fi ele soluționate ea totul să meargă strună.Căminul muncitoresc pentru tineret al I.M.N.G. — trebuie să o spunem — este unul dintre cele mai bine dotate, mai bine întreținute, mai vii (sub aspectul activităților ce se desfășoară aici). Și totuși, iată, e loc de mai bine. Impresionantă această implicare a maistrului Zaharia Vlad ; cum, de altfel, impresionante sint și roadele preocupării factorilor de răspundere din întreprindere pentru bunul mers al activității căminului grijă. Cunoașterea nilor, realizată atit ții personale, cît pe câre il au in adîncă a o.ame- direct, îndiscu- și cu metodele

să reconstituim, sintetic, climatul spiritual, cultural al acestor cămine de tineret, consemnind succint opinii, păreri, răspunsuri la întrebările noastre, aparținînd unora dintre locatari.Unii răspund monosilabic, alții — mai vorbăreți — nu ne spun în final mare lucru despre preocupările lor extraprofesionale. Table, șah, fotbal pe terenul din apropiere, televizor (cînd acesta din urmă nu e defect). Preocupări aproape exclusiv administrative, efervescență gospodărească. S-au organizat, in cluburile căminelor, discuții cu juriști, medici, cu personalități din variate domenii, dar amintirile privitoare la acestea sînt palide, dovadă a interesului redus suscitat la vremea lor. Paul Racoviță, lăcătuș (căminul 3 al Șan-
în cămine muncitorești pentru tineret din municipiul Galați despre

TIMPUL LIBER... DE PREOCUPĂRI EDUCA TIVE

că tradiție muncitorească, semnat detașament de tineri tori. De ce o asemenea Pornind de la ideea — care constituie nici pe departe o noutate — că între modul de viată, între ambianța de acasă (și casa acestor tineri, pentru moment, e căminul) și felul de a munci, mai exact între deprinderile, comportamentul din afara întreprinderii și cel din întreprindere există firești asemănări, modelatoare influențe reciproce. Nu poți fi, spre pildă, dezordonat acasă și bun gospodar la locul de muncă. Formarea, educarea tinerilor, corespunzător exigentelor actuale industriei românești în plină dernizare, nu se poate realiza îngemănînd, unind eforturile ____vizează atît climatul, ordinea și disciplina la locul de muncă, precum și ambianta căminului, a străzii, o- rașului, a locurilor deSe impune făcută o aceasta constituind și considerațiilor ce vor privește dotarea, starea de curățenie a căminelor muncitorești pentru tineret din municipiul Galați se pot spune lucruri bune, unele chiar foarte bune. începînd din a doua jumătate a anului 1986, a existat o preocupare continuă, constantă, susținută — din partea tuturor factorilor implicați — pentru buna gospodărire, pentru înzestrarea . cămine-

un în- munci- temă ? nu mai

ale mo- decit care
distracții. etc. subliniere — o premisă a urma : in ce

instaleze și preocupările gospodărești. Unde interesul lipsește, abundă in schimb explicațiile: ba că s-a redus numărul personalului de serviciu (ceea ce nu este un neadevăr, dar nu poate fi o scuză), ba că în cămin numărul locurilor completindu-se cu muncitori din alte unități industriale nu s-a stabilit incă o distribuire a sarcinilor și „povara" curățeniei se „pasează" de la unii la alții. Dar, repetăm, acestea sint cazuri relativ izolate.Din constatările noastre, problemele ce se pun țin cu precădere de organizarea timpului liber, de a- sigurarea, de crearea unei ambianțe care să nu rezume aceste cămine la niște simple locuri de dormit, ci să le transforme — de ce nu 7 — într-un cadru de reală efervescentă culturală — pe locatarilor.Maistrul Zaharia multi de muncă la ____ .______________Mecanică Navală Galați (I.M.N.G.), tată și bunic, a venit într-o bună zi în audientă la tovarășul Emil Enache, secretarul comitetului de partid. Gazda s-a arătat surprinsă și pe bună dreptate : personale îl frămîntă Vlad ? Se văzuseră cu omul nu părea deloc meșterul a început să pe îndelete : cum a făcut de ser-

măsura vîrsteiVlad. om cu ani Întreprinderea de
ce probleme pe maistrul o zi înainte, abătut. Si povestească

științifice ale chestionarului sociologic — forme pe care le-am dori adincite, generalizate și in alte locuri de muncă — garantează o bună comunicare, o conlucrare corespunzătoare.Dacă la întrebările privitoare la condițiile de viață materială tinerii ne-au răspuns fără ezitare, pe larg — întrebați despre preocupările, despre viața lor spirituală, au devenit ezi- tanți ; ecourile unor „activități" organizate erau destul de palide, a- mintirea unor evenimente culturale sau științifice la care au participat se reconstituia cu greu, grație, mai cu seamă, amabilei echipe ce ne-a însoțit în documentare.— E destul de... vagă in cămine, chiar în cele sub aspectul dotării, am într-o discuție purtată cu noștri, la „sediu".Răspunsul ? Un vraf de le" care atestă că „s-a muncit în sensul acesta", că s-au organizat multe și variate acțiuni — la nivel de oraș, cu deosebire (date fiind condițiile improprii existente — din construcție — în cluburile căminelor, care nu pot găzdui decit un număr restrîns de persoane); s-a distribuit un important număr de bilete la spectacole ș.a. Nu i-am contrazis. Cum am fi putut s-o facem, in fața realității... scriptice, de netăgăduit ?Vom încerca, în cele ce urmează.

activitatea lăudabile remarcat însoțitorii„materiă-

tierului Naval), spune, întrebat despre frecvența acestor acțiuni : „Se mai fac...". Costel Pîrvu (același cămin) e elev la seral ; problema timpului liber nu se pune — timpul liber pentru el înseamnă timp de studiu. Echipa care ne însoțește le mai aduce aminte tinerilor de diverse activități comune, de faptul că s-au distribuit bilete la spectacole, nu-i așa ? „Parcă..." e răspunsul care revine ca un laitmotiv. Nicușor Ceapă, sudor (căminul 1 al Șantierului Naval), locuiește cu cei doi frați ai săi, Tudorel și Nelu. Se distrează în trei, iși mai „țin de urît". într-o cameră de la parterul căminului întreprinderii de Sirmă, Cuie și Lanțuri, patru tineri ascultă o casetă cu cintece mai........ de lume". Unul dintre însoțitori îi admonestează, „iși exprimă indignarea". Numai că nu de apostrofări duc lipsă tinerii că- miniști, ci de un cuvînt prietenesc, apropiat. Repertoriul mai mult decit îndoielnic audiat de „melomanii" noștri poate fi înlocuit, printr-o atentă muncă de educație muzicală, cu unul de autentică valoare. După cum poate fi educat și gustul unora dintre locatarii căminelor. Dar. in camera de vizavi cu cea a „melomanilor", strungarul Gheorghe Radu citește (cărțile stau stivă pe dulap într-o „dezordine" care ne bucură). La parterul căminului

I.M.N.G. (destinat fetelor), tinerele privesc nostalgic pe fereastră.S-au întreprins, la nivel de municipiu, multe acțiuni de cunoaștere a tinerilor — condiție sine qua nori a bunei conlucrări cu ei : evidența acestora e ținută la zi. Numai că noi le-am în vedere efectuate, Pentru că pal U.T.C. — altminteri tineri de toată isprava, dornici de mai bine, animați de lăudabile intenții, serioși și muncitori — au intrat pe făgașul unei anume rutine, al unui nedorit birocratism. O inexplicabilă lipsă de tact, necorelarea intotdeau- na a mijloacelor cu scopurile urmărite (care cer, nici vorbă, și reflecție, și pasiune) conduc la situația ca dorința lor sinceră de a se apropia de tinerii din cămine, vizitele in mijlocul lor să se limiteze, prin forța împrejurărilor, la simple „inspecții" și să nu constituie adevărate momente de comunicare, in . care să se așeze alături de colegii lor, să le asculte cu răbdare părerile ; e Vorba de acea fațetă a muncii politico-educative pe care o numim îndeobște „de la om la om" ■— chiar dacă formula li s-ar putea părea perimată.E necesară aici o paranteză mai lungă. Am nădăjduit că atîtea forțe mobilizate, concentrate pentru documentarea noastră ar avea rostul ca efectiv să se poată contura (unde-s mulți, puterea de analiză crește !) soluții de mai bine, măsuri pentru viitor. Dar tinerii noștri însoțitori erau preocupați să se formuleze concluziile pe loc — nu altele decit bune sau foarte bune — su- gerindu-ne, implicit, cerîndu-ne la fiecare pas confirmarea : „Nu-i așa că e bine ?“, fără motiv timorați de ideea ca nimic să nu fie găsit necorespunzător, ne- „în ordine"....La plecare, cineva ne-a pus. cu amabilitate, la dispoziție un numir dintr-o revistă, însoțit de o scrisoare. Autorul materialului publicat in revista cu pricina iși cerea scuze că, vorbind despre multe aspecte pozitive ale muncii oamenilor dintr-un anumit domeniu de activitate de pe raza județului, a fost „nevoit" să introducă, pe ici, pe colo, și exemple negative ; totul, în termenii cei mai amabili (am ezitat să folosim — a cita oară în articolul nostru ? — adjectivul acesta ; dar, pentru că aceasta este realitatea, nici adjectivul nu poate fi altul). în fine, lesne se poate deduce aluzia transparentă care ni se făcea. Numai că noi nu vom expedia o asemenea scrisoare. Ne-ar plăcea să credem că nici nu O așteaptă nimeni.
Lelia MUNTEANU

numi mai degrabă, avînd modul în care au fost „inspecții de cunoaștere", membrii biroului municl-
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Valorificarea superioară, eficientă 
a lemnului - o preocupare mereu actuală

Componentă importantă a avuției naționale, pădurea a fost pe parcursul istoriei poporului nostru o adevărată ființă vie, un aliat de nădejde, o sursă permanentă de influențe binefăcătoare pentru sănătatea și educarea tuturor generațiilor. Apreciind cu clarviziune însemnătatea covirșitoare pe care o au pădurile in dezvoltarea economiei țării, precum și în protecția factorilor naturali, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae'Ceaușescu, a insistat în repetate rinduri asupra necesității unei mai bune gospodăriri a fondului forestier, pe principii ecologice moderne, de înaltă eficiență, care să asigure păstrarea neștirbită a frumuseții patriei, a sănătății climei, in general a întregului mediu ambiant.în acest context, prevederile Legii privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională, economică și menținerea echilibrului eco-

logic se integrează organic în ansamblul măsurilor care urmăresc buna gospodărire a acestei inestimabile resurse naturale. Pornind de la prevederile acestui important act normativ, organizarea producției și a muncii în unitățile de exploatare forestieră și de prelucrare a lemnului a cunoscut un permanent proces de perfecționare. Obiectivul propus 1 Creșterea producției, cu precădere a exportului, în condițiile menținerii și chiar restrîngerii volumului de lemn exploatat. Ce se întreprinde concret pentru armonizarea acestor principale laturi ale activității colectivelor de oameni ai muncii din sectorul forestier, pentru sporirea rolului și eficienței funcționale și economice a pădurilor? Iată tema convorbirii pe care am avut-o recent cu tovarășul Ion Bușe, director general al Centralei de Exploatare a Lemnului București.

Executarea lucrărilor agricole de sezon 
impune o temeinică organizare a muncii

PRAHOVA MUREȘ

Amplă mobilizare la întreținerea
culturilor

Puncte de referință pentru o 
bună activitate în zootehnie

— Mai mult ca oricind, ideea de 
competență, de înaltă răspundere in 
realizarea sarcinilor încredințate 
fiecărui colectiv de oameni ai mun
cii, fiecărui comunist, practic fie
cărui cetățean în parte, constituie 
astăzi o trăsătură definitorie a acti
vității desfășurate pentru transpu
nerea in viață a programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. Ce înseamnă, din acest punct 
de vedere, spirit de răspundere in 
domeniul exploatării lemnului ?— A acționa cu răspundere in munca noastră Înseamnă a înfăptui neabătut citeva obiective, aparent contradictorii, esențiale însă pentru dezvoltarea în continuare a economiei noastre, și anume : păstrarea intactă a pădurilor țării, creșterea in viitor a suprafețelor acoperite cu păduri, in condițiile satisfacerii depline a necesarului de material lemnos pentru toate sectoarele industriale. Practic, pentru forestieri răspunderea in muncă înseamnă a- sigurarea îndeplinirii planului, lună de lună și absolut la toate sortimentele, dar prin utilizarea unei cote anuale raționale de masă lemnoasă, în acest scop, întreaga activitate din sectorul exploatării lemnului a fost > orientată spre valorificarea integrală a biomasei arborilor exploatați și spre transferarea tuturor operațiilor ’. de transformare a lemnului brut în sortimente industriale de la șantierele de exploatare pe amplasamente dotate cu utilaje specializate, unde sortarea se face centralizat și unde există deci condiții pentru atragerea în circuitul economic nu doar a sortimentelor utilizate în mod curent, respectiv a trunchiului, ci a Întregului arbore, cu crengi, frunze, coajă. Așa se face că, in actualul cincinal, in timp ce volumul tăierilor a fost redus considerabil, producția- marfă a înregistrat creșteri constante.S — Tăiați deci un arbore — fag,

1 stejar, brad, molid, plop sau de altă
esență. Cit la sută din acesta se va- 

* lorifică ?; — Am ajuns în prezent, datoritămetodelor moderne de exploatare promovate in toate Întreprinderile, la un indice de scoatere de peste 91 la sută și la un indice de valorificare de 88—90 Ia sută. Sînt întreprinderi care realizează un indice de valorificare a biomasei arborilor exploatați de peste 98 la sută, ceea ce reprezintă un adevărat record nu numai la noi in țară, ci și pe plan mondial. Printr-o sortare atentă, pe bușteni pentru cherestea și bușteni pentru furnire, din fiecare tăiat obținem lemn pentru celuloză, lemn de mină, lemn pentru fabricarea plăcilor aglomerate. Mai nou, folosim coaja, crengile și cetina arborilor. Din crengile subțiri, pacheti- zate direct în pădure, cu ajutorul unor tehnologii și instalații speciale, se fabrică astăzi o largă gamă produse în industria hîrtiei și mobilei. Cetina este folosită la bricarea unor uleiuri solicitate in dustria cosmeticelor. Din coaja borilor, care reprezintă circa 10—12 la sută din masa lemnului exploatat, se produc îngrășăminte valoroase, cuiburi nutritive pentru legumicultura și horticultura, materiale izolatoare — termice și fonice — care înlocuiesc alte materiale izolatoare e- nergointensive. Frunzele, în special cele ale rășinoaselor, sint utilizate la fabricarea uleiurilor eterice in industria farmaceutică.
— Lemnul se exploatează de sute 

și sute de ani. Avem o tradiție în
delungată în acest domeniu, o ex
periență dintre cele mai bogate. Se 
mai poate pune in aceste condiții 
problema necesității perfecționării 
profesionale a muncitorilor fores
tieri ?

— Pregătirea și perfecționarea profesională sînt sarcini permanente, prioritare, am putea spune, ale centralei noastre, ale tuturor întreprinderilor. Și aceasta pentru că în munca pe care o desfășurăm, contrar aparențelor, apar necontenit cerințe noi. Bunăoară, cerința valorificării intregii mase a arborilor tăiați. Apoi, iată, in ce privește indicatorii productivitate, în 1990 va trebui ajungem la un nivel de producție cel puțin 3 mc pe om pe zi, față circa 1 —1,5 mc, cît se realiza urmă cu circa zece ani. Aceasta înseamnă mecanizare, organizare științifică a muncii și a producției în șantierele de exploatare, în depozitele de sortare și încărcare, in activitatea de transport și în unitățile de prelucrare. Sintem preocupați, totodată, ca toate celelalte colective de oameni ai muncii din economia noastră, de altfel, de reducerea consumurilor specifice. Readaptăm întreaga sistemă de mașini în acest
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scop. Perfecționăm metodele și tehnologiile de exploatare. Și, firesc, pentru a înfăptui aceste sarcini ne perfecționăm mai întii noi, oamenii.
— Ce metode moderne de mecani

zare și conducere promovează cen
trala în activitatea desfășurată de 
unitățile sale ?— Metodele noi de organizare și conducere a proceselor de producție în exploatările forestiere sint determinate în primul rînd de obiectivele pe care le avem de înfăptuit în ce privește ecologizarea operațiilor desfășurate în raza fondului forestier, valorificarea superioară și completă a biomasei arborilor recoltați, creșterea susținută a productivității fizice a muncii și reducerea la minimum a costurilor de producție pe totalul procesului de exploatare și, separat, pe fiecare dintre cele trei sectoare componente ale acestuia — șantierul de exploatare, transport forestier, depozite și centre de sortare și preindustrializare. Astfel, am transferat unele operații din șantierele de exploatare unde se înregistra un consum mare de manoperă spre finalul fluxului de exploatare, operațiile de cojire și despicare, de pildă, executîndu-se numai în depozite, cu mijloace mecanizate, elimi- nîndu-se efortul fizic și un important volum de transporturi. Sînt apoi de evidențiat metodele de organizare și conducere a activității pe baze de fluxuri modulate ; extinderea pe scară largă a tipizării tehnologiilor, prin care se asigură, numai în platformele primare, creșterea cu 20—30 la sută a productivității și reducerea costurilor de producție cu 10—15 la sută, precum și condiții optime pentru valorificarea totală și superioară a biomasei forestiere exploatate; campanizarea, care presupune concentrarea în șantier a unui număr optim de mijloace și forțe de muncă utilizate in regim de campanie, în general, toate metodele moderne de organizare și conducere promovate de noi prezintă un larg caracter de generalizare. Dar în miile de

șantiere de exploatare existente a- ceste metode sînt influențate de multitudinea, diversitatea și particularitățile fiecărei zone exploatate, de tratamentele și tipurile de tăieri prevăzute, de tehnologiile folosite și de alți factori care privesc regulile de protecție a mediului, a arborilor, a solului. Tocmai pentru a cunoaște pe larg soluțiile cele mai bune adoptate într-o unitate sau alta și pentru a le generaliza, lunar, in ședințele consiliului oamenilor muncii pe centrală, organizate prin rotație, de fiecare dată in altă unitate, asigurăm o largă informare a muncitorilor și specialiștilor noștri atit in ce privește modul în care au fost îndeplinite sarcinile pînă la acea dată, obiectivele stabilite pentru luna următoare, cit și noile tehnici și metode care dat cele mai bune rezultate.
— Se spune că in viitor cine 

avea pădure va avea aur. Deci 
unitățile centralei se lucrează
aur. Cunosc acest lucru muncitorii 
și specialiștii din sectoarele de ex
ploatare ?— Categoric, da. Și, deși poate părea un paradox, nimeni nu iubește pădurea mai mult decit forestierii. Nimeni nu-i cunoaște mai bine rosturile atit de importante ca ei și, de aceea, fiecare muncitor sau specialist din întreprinderile de exploatare este și un silvicultor in adevăratul sens al cuvîntului. Forestierii știu că activitatea de exploatare reprezintă și un act silvic, că nu trebuie tăiat nici un arbore fără a crea condiții pentru a se planta cel puțin 10 in locul lui. Lucru care înseamnă, pe lingă însușirea științei de a asigura tăierea la timp a arborilor, exploatarea in condiții optime și valorificarea totală a masei lemnoase, și o grijă deosebită pentru protejarea arboretului tinăr, a semințișului, pregătirea suprafețelor exploatate în vederea replantării, urgepte. Prin . trecerea la utilizarea lemnului de mici dimensiuni, de exemplti, că o preocupare a noastră de a reduce tăiet-ile. și de a asigură totuși intfe- gul volum de masă lemnoasă necesar economiei, s-a redus mult volumul lemnului exploatat, circa 15 la sută din solicitările industriei fiind acoperite prin acțiunile de igienizare a pădurilor.

— Centrala de Exploatare a Lem
nului s-a situat timp de trei ani con
secutiv pe primul loc in întrecerea 
socialistă. Acum, cu puțin timp îna
intea sfirșitului primului semestru, 
este păstrată poziția de fruntaș. Cum 
veți onora in continuare acest loc, 
care cere foarte mult pentru a fi 
păstrat ?— Sintem hotăriți să ne îndeplinim în cele mai bune condiții sarcinile asumate la toți indicatorii; fur- nizînd astfel economiei naționale materiile prime necesare. Vom prelua apoi de la întreprinderile prelucrătoare execuția în unitățile noastre a semifabricatelor și prefabricatelor folosite în industria mobilei, acțiune prin care se va asigura cheltuielilor de ■ manoperă, în general a eficienței la lucrărilor respective. Pe toate unitățile forestiere tea va fi orientată carea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, îmbunătățind continuu metodele specifice de organizare și conducere a proceselor de producție, pentru integrarea perfectă a cerințelor moderne de gospodărire a pădurilor cu cele privind valorificarea totală a biomasei forestiere, in produse de înalt nivel calitativ, obținute cu cheltuieli minime.

Și în județul Prahova pregătirile pentru apropiata campanie de recoltare a orzului și griului sînt terminate de acum. în toate unitățile agricole s-au făcut verificările necesare la utilaje, s-au asigurat piesele de schimb, s-au organizat tabere în cîmp, așa îneît secerișul să se desfășoare în condiții normale. iar lucrarea să se încheie în perioadele stabilite. Ținînd seama că secerișul se află aproape de start, comandamentul județean pentru agricultură a cerut tuturor factorilor dip unități să intensifice ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor în vederea încheierii lor in citeva zile, pentru a nu se suprapune cu recoltatul. Cu atît mai mult cu cit in unele zone ale județului șe menține încă un decalaj intre lucrările de întreținere la diferite culturi. Pe ansamblul județului, prașila a doua mecanică și manuală era încheiată la culturile prășitoare semănate în epoca întîi, iar prașila a treia a fost efectuată pe aproape 90 la sută din suprafață. La porumb, se acționează pentru încheierea celei de-a doua pra- șile manuale în maximum două zile, astfel îneît pină la declanșarea recoltării orzului să se finalizeze si prașila a treia mecanică.De la bun început se cuvine subliniat faptul că aproape fără excepție în toate unitățile culturile sint bine întreținute, . dovadă că muncit cu răspundere, cutărirea fermă de a obține în acest an producții superioare celor din anii din urmă. Este o apreciere bazată și pe constatările desprinse din raidul pe care l-am efectuat într-un mare număr de unități din toate zonele județului Prahova. Supunem atenției citeva secvențe din activitatea desfășurată Consiliul Unic gănești.Inginerul-șefrăsul Barbu Dobrescu, ne-a spus că „la ordinea zilei se află executarea prașilei a treia", precizîndu-ne în același timp că între cele șase unități cooperatiste ce aparțin consiliului nu sint decalaje în ce privește . efectuarea lucrărilor de. întreținere. La Cooperativa Agricolă de Producție din Balta Doamnei se prășeau ultimele suprafețe cultivate cu porumb. „Astăzi, cel tîrziu mîine, vom finaliza și prașila a treia manuală la porumb, ne-a spus inginerul-șef al cooperativei, tovarășul Ion Ștefan. Datorită bunei organizări a muncii, sprijinului acordat de consiliul popular al comunei, în

această primăvară am avut o exemplară mobilizare de forțe : zilnic în cîmp au fost aproape 400 de oameni. Concomitent cu încheierea acestor lucrări, cu definitivarea pregătirilor pentru strîngerea orzului, am acționat pentru a mări suprafața irigată cu încă 70 hectare la porumb, 50 la sfecla de zahăr și 30 la cartofi". Și la cooperativa din Gher- ghița, unitate de frunte a județului. mobilizare generală în toate fermele. Ne oprim la ferma mixtă nr. 4. La legume se executa pră- șitul ardeiului, se recolta varza, se iriga întreaga suprafață cultivată cu tomate, gogoșari. vinete, ră- dăcinoase, se tratau contra dăunătorilor cartofii și fasolea. La porumb, se executa prașila amanuală pe ultima parcelă, șeful fermei, inginerul Dumitru Ghiță, precizind că „echipele vor trece să execute lucrări de întreținere in livadă și vie, deoarece la culturile prăsitoare lucrările sint deja încheiate".Bine organizată este și activitatea din cooperativele Drăgănești, Dumbrava, Rifov și Buda-Palanca, ceea ce demonstrează încă o dată hotărî- rea tuturor agricultorilor din județ de a obține recolte cît mai mari, pe măsura potențialului de care dispun.
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reducerea sporirea execuția scurt, în activita- spre apli-

Nicolae M1LITARU

în județul Mureș, unde zootehnia deține 51 la sută din producția globală agricolă, se acordă o atenție deosebită organizării rationale a nă- sunatului. Lucru firesc, dacă avem în vedere că. alături de tinetele naturale. județul dispune de peste 90 000 hectare pășuni, cărora 11 se adaugă repartizarea a 31 444 hectare păduri pășunabile. Cum însă si numărul animalelor repartizate la pă- sunat este mare — 137 541 bovine si 383 637 ovine — s-a avut in vedere ca pășunile să aibă o productivitate cit mai ridicată. în acest sebp. au fost luate din vreme măsuri de îmbunătățire a acestora. Ploile căzute in ultima perioadă favorizează creșterea ierbii. Dar pentru ca pășunile să asigure hrană îndestulătoare pe o perioadă cit mai îndelungată. oăsunatul este organizat temeinic.întreprinderea Agricolă de Stat Albești, ameliorind pășunea Daia, obține aici producții mari de iarbă. Preluind această experiență, au fost organizate numeroase „trupuri" de pășuni-model, intre care cele din comunele Căpățîna-Fîntînele, Lunca Bradului și Vinători. Pentru organizarea superioară a pășunatului, acestea au fost dotate cu tabere de vară, adăposturi pentru animale și garduri fixe de tarlalizare. Pe județ, pășuni similare au fost organizate pe mai bine de 24 000 hectare. Spre deosebire de alti ani. în prezent, pe ..trupurile" mari de pă
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VASLUI

Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii

Secerișul orzului se extinde în tot mai multe unități agricole din sudul țării

șune au fost repartizate, pe întreaga perioadă a pășunatului. cadre tehnice de specialitate de la inspectoratul sanitar veterinar, Întreprinderea de pajiști si oficiul județean de reproducție si selecție a animalelor. Scopul î îmbunătățirea îngrijirii animalelor, asigurarea de asistență veterinară, mai buna exploatare a pășunilor si asigurarea reproducției, în numeroase cooperative agricole răsunetul a fost organizat rational. Intre acestea se numără. în primul rind, Cooperativa Agricolă de Producție Mitrești. Acestei unități, cu efective mari de animale, i-au fost repartizate de la întreprinderea de pajiști 280 hectare pășuni. Conducerea cooperativei agricole a luat din timp măsuri pentru fertilizarea suprafețe cu cite 40 tone gunoi grajd la hectar, tele naturale refac cel structura floristică'Eugen, președintele unității. Pe pășunea de la Mitrești, de citeva zile vacile au fost scoase la năsunat. Aici iarba este bogată. Și nu intîm- plător. Pe lingă întreținerea exemplară a acesteia, circa 80 hectare au fost suprainsămințate, iar întreaga suprafață a fost lotizată pe grupe de animale. Toate lucrările au fost realizate fără investiții costisitoare. „Dacă in perioada de stabulație furajarea unei vaci cu lapte sau a unui alt animal tinut în grajd costă, in medie. 41 lei pe zi. acum, in perioada pășunatului, costul furajării nu depășește 10 lei — ne spune Szabo Zoltan, inginerul-șef al cooperativei a'gricole. Cu o condiție însă: pășunea să fie foarte bună". De altfel — a- dăugăm noi — nu întimplător Cooperativa Agricolă de Producție Mi- tresti a realizat. în anul 1988, în medie 5 067 litri de lapte pe vacă furajată. livrind la fondul de stat 16 037 hectolitri lapte. După cum nu întimplător a fost si faptul că in perioada care a trecut din acest an producția medie realizată aici a fost de 1 547 litri lapte, in medie, pe o vacă.Pășuna tul este bine organizat și la Cooperativa Agricolă de Producție Band, unitate care in anul precedent, a realizat, de asemenea, producții mari de lapte — 4 841 litri pe vacă. Și aici, cele 347 hectare pășuni sint bine îngrijite, iar abundența de iarbă, și modul rational de organizare a pășunatului anunță încă de pe acum că îii perioada- următoare producția de lapte, cea animalieră în general, va crește simțitor. Este un obiectiv urmărit, de fapt, de toți crescătorii de animale din județ.

întregii... ______ de„îngrășămin- mai bine — aprecia Nagy

Gheorcjhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii

Pămînturi înnobilate prin ample lucrări
de ameliorare a soluluiDincolo de satul Bălteni, versapții cu pantă reăpde, puternic erodați, sint supuși unor ample lucrări ameliorative care le schimbă înfățișarea și vor putea fi astfel cultivați. Cădea incet una din puținele ploi din această primăvară, dar cele șapte utilaje grele, conduse de o mină de oameni, lucrau în continuare de zor. Pe aproape jumătate din suprafața dealului s-au. și conturat ferm, trasate parcă pe planșă, terasele bine consolidate pentru plantarea viței-de-vie la Asociația Economică Intercooperatistă Zăpodeni.— Avem in total 68 hectare, ne spune inginerul Petrică Baciu, șeful punctului de lucru. Executăm mecanizat terase-banchetă. drenări, nivelări, consolidări, drumuri antierozio- nale. Cu 12 oameni realizăm anual un volum de lucrări de peste 11 milioane lei. Cei mai destoinici muncitori : excavatoristul Victor Ciobanu,

buldozeristul Marcel Tabrea, auto- grederistul Constantin Sima ș.a. Este aceeași echipă cu. care, de curind, am • finalizat, la Cooperativa Agricolă din Gherghești, în altă parte a județului, o amenajare pentru pomi pe
ductiv al pămîntului ? După cum se știe, județul Vaslui are 71 la sută din suprafața agricolă puternic afectată de eroziune, alunecări de teren, inundații și înmlăștinări. Pentru înlăturarea efectelor negative ale acestor

CUM SE ÎNFĂPTUIESC PROGRAMELE

DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII

SPORIREA PRODUCȚIEI DE TITEI» » »
(Urmare din pag. I)de diverse organe colective și comisii, dar în zadar, nu am dat de nici un indiciu că aceste lucruri au fost studiate minuțios și cu exigența cuvenită, pornind de la realitățile concrete din schele. Lipsa forței de muncă, decalajul existent între cerințele activității de extracție a țițeiului și pregătirea de specialitate insuficientă a unor muncitori și maiștri, indisciplina sint puse frecvent in discuție, e adevărat, dar numai pentru a se argumenta de ce nu se scoate mai mult țiței, fără a se încerca o pătrundere in fondul problemei.Cu toate acestea, deși concluzii serios fundamentate nu există, in numeroase locuri aceste deficiențe sint puse exclusiv pe seama faptului că marile platforme industriale care au fost ridicate la Tirgoviște, Găești, Moreni, Titu exercită o a- tracție atit de puternică îneît absorb nu numai cea mai mare parte a forței de muncă pe care o pregătesc școlile, ci și mulți muncitori gata formați din domeniul extracției petrolului. Se încearcă deci să se acrediteze ideea că pentru schele ar mai rămine, dacă avansăm pe firul acestei judecăți, doar cei care nu sint in stare să se încadreze în rigorile tehnice și organizatorice din noile și modernele unități industriale. Aici ar fi originea absențelor nemotivate, fluctuației și dificultății de a se ridica pregătirea profesională (? !). Prin urmare, ne-am afla in fața unei probleme a cărei rezolvare depășește puterile organelor de conducere din schelele respective. Așa să fie ?Nu ne propunem și nici nu am putea să răspundem noi acum la

această întrebare. Putem formula însă o seamă de observații și alte întrebări ce ar putea constitui puncte de pornire pentru o investigație aprofundată pe această temă, care ar trebui întreprinsă și pusă în valoare cu sprijinul trusturilor de fo- raj-extracție Boldești, Pitești și Bo- lintin, de care aparțin aceste unități, precum și cu contribuția specialiștilor din Ministerul Petrolului. Să nu se uite, de exemplu, că petroliștii din Dîmbovița se află printre întemeietorii industriei de extracție a țițeiului in țara noastră, că sint creatori de școală și tradiție în acest domeniu. înainte de a fi oțelar sau constructor de mașini, dimbovițeanul a fost petrolist și se mîndrește cu asta. Și-a înnobilat profesia nu numai cu munca de fiecare zi, ci și cu nenumărate acte de eroism. Și atunci nu este ciudat că a început să ocolească această profesie ? Iar dacă au apărut platformele industriale, care atrag multă forță de muncă din județ — și este firesc să fie așa, mai cu seamă că au de unde — de ce ar rămine schelele in pierdere ? Pare mai greu de crezut că absolventul de liceu industrial, originar din Văile Unite, Cobia sau Vișina, va solicita un loc de muncă la Găești, adică la 10—20 km depărtare de casă, cînd chiar la el în comună își are sediul o ' ' producție petrolieră ale mâții de intervenție sint Și dacă totuși o face ?s. pot fi foarte diverse greu de descifrat, de diu științific pe acest atît mai necesar și litate.Pînă atunci pot fi multe alte probleme ce sint de ordinul evidenței. Una dintre ele ar

putea fi orientarea școlară, care aduce servicii minime acestor schele, din moment ce liceele industriale din județ cu profil de petrol nu izbutesc să-și îndeplinească planul de școlarizare tocmai la meseriile specifice petrolului. într-o astfel de situație se găsește pină și liceul de specialitate din Tirgoviște, unde sînt create condiții excepționale de instruire și educație.O premisă a reușitei în acest sens ar fi, după cum au apreciat mai multe cadre de conducere, apropierea condițiilor de muncă de cele din alte sectoare industriale prin măsuri consistente de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de muncă. Dar programele de modernizare, susțin aceștia, nu răspund exigențelor formulate de conducerea partidului nici în ceea ce privește concepția, nici realizarea lor practică. Nu intrăm în detalii pentru că vom aborda acest asnect separat într-un articol viitor, ideea că în schelă nu s-au făcut pași semnificativi în direcția reducerii operațiilor manuale, a creșterii productivității muncii pe seama mecanizării și automatizării trebuie avută în vedere atunci cînd se caută
Insă

răspuns la întrebarea : de ce unele schele petroliere nu au forță de muncă suficientă, iar celelalte întreprinderi industriale din zonă au ? Așa cum nu trebuie omise o serie de deficiențe organizatorice păgubitoare pentru unități și mai greu de acceptat de către muncitori, cum sint neritmicitatea in aprovizionarea cu unele materiale, piese de schimb și echipamente, transportul personalului, cu intirzieri, la schelă, brigăzi, sonde și în sens invers, precum și necesitatea de a se iniția noi măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare și servire a .mesei.în legătură cu activitatea de perfecționare profesională, care trebuie intensificată și adaptată cerințelor, la schela din Valea Mare-Găești (brigăzile nr. 2 și nr. 3) argumentele care ne-au fost prezentate pentru a ni se demonstra că aceasta totuși „se desfășoară" au fost cu totul neconcludente. Mai mult, un muncitor ne-a declarat că nu a participat niciodată la cursuri, altul că le-a frecventat, dar nu-1 cunoștea pe lector, pentru ca, în fine, ai treilea să spună că a fost prezent la predarea majorității temelor, însă nu-și mai amintește nici una.de muncă și perfecționării pregătiriibrigadă de cărei for- incomplete. Motivațiile poate maiȘi .aceea un stu- plan ar fi cu de certă uti-abordate însă

Problematica asigurării forței . __________ ____profesionale in schelele de producție petrolieră din județul Dîmbovița este, fără îndoială, mult mai complexă. Se prea poate să ne fi scăpat lucruri esențiale. Am sesizat insă — nici nu este greu, de altfel — că aceste sarcini sînt tratate uneori într-o manieră formală și simplistă, că se încearcă, fără ca rezultatele așteptate să apară, îndeplinirea lor cu metode vechi, deși condițiile sînt cu totul noi. Este surprinzător, dar se acționează de parcă nu a fost observat faptul elementar că a trecut vremea cînd posibilitățile de încadrare în muncă in industrie erau limitate și, ca urmare, asigurarea forței de muncă se realiza aproape fără efort.
Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scînteii"

187 hectare, in terase cu o lățime de 10 m fiecare, pe pantă foarte mare, pe care chiar proiectanții se temeau la început să urce. Vom continua apoi la Cooperativa Agricolă din De- lești o lucrare complexă de combatere a eroziunii solului pe 180 hectare. In total deci vom amenaja aici circa 800 hectare.La vreo 12 km, în sus, la punctul Buda Superioară — un alt șantier de lucru. Șeful punctului, subingine- rul Costică Șelaru, ne arată la fața locului cum se muncește pe un larg perimetru la combaterea eroziunii solului pe 300 hectare, pentru punerea în valoare a unui teren în suprafață de 620 hectare aparținind cooperativelor agricole din Delești și Osești. Panta e puțin mai dulce, iar buldozeriștii Ion Schiopu, Constantin Lupu și Vasile Burlacu, excavatoristul Marcel Su-rlac și autogrederistul Dumitru Chiriac finalizau lucrările la aceste suprafețe — terase și agrote- ,rase largi care, in acest an, se cultivă cu porumb.— Sint doar două din cele peste 30 de puncte de lucru în care acționăm susținut cu mașinile și utilajele celor trei brigăzi la lucrările de îmbunătățiri funciare, intre care combaterea eroziunii solului ocupă un loc principal, precizează inginerul Victor Popovici, directorul întreprinderii de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare Vaslui. După ce anul trecut am realizat asemenea lucrări pe o suprafață de peste 8 000 hectare, in 1989 ne continuăm munca pentru recuperarea restanțelor, finalizarea și punerea in funcțiune a altor 9 110 hectare. Avem pregătite deja 1 600 hectare, urmînd ca în toamnă să poată fi recepționate și celelalte 7 500 hectare din planul anual. Sarcinile noastre sint mari și presante și de aceea acționăm cu toată răspunderea pentru materializarea îndemnului adresat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaiișescu, ca județul Vaslui, unde există de acum valoroasa experiență a Stațiunii Centrale Perieni, să devină in cel mai scurt timp exemplu în ce privește lucrările de combatere a eroziunii solului.Care sînt rezultatele acestei acțiuni de sporire a potențialului pro-

fenomene naturale, organele agricole județene, consiliile unice agroindustriale și conducerile de unități au acționat și acționează, sub îndrumarea biroului comitetului județean de partid, pentru aplicarea unor măsuri și lucrări antierozionale, de protecție și ameliorare a solului, care au fost extinse cu deosebire în ultimii ani, pe baza unor programe judicios fundamentate.— Pentru- aceste lucrări, județului i-au fost alocate în total investiții de peste 1,5 miliarde lei, la care se a- daugâ alte aproape 800 milioane lei din contribuția unităților beneficiare, ne spune tovarășul Vasile Nucuță, directorul general al direcției agricole județene. S-au executat astfel însemnate lucrări de îmbunătățiri funciare concretizate in amenajarea antiero- zională a suprafeței de 196 mii hectare, desecări pe 48,8 mii hectare și a- menajarea pentru irigații a 33 mii hectare. Ca urmare a măsurilor aplicate. lucrările agricole se execută acum numai pe direcția curbelor de nivel pe întreaga suprafață arabilă cu pantă pînă la 16 la suță, iar sistemul antierozional de culturi în fișii și cu benzi înierbate s.-a extins la 60 000 hectare. S-au executat, de a- semenea, lucrări de nivelări și modelări pe 8 600 hectare, s-au însă- mînțat cu culturi de protecție anti- erozională 6 100 hectare terenuri situate pe pante mari și au fost împădurite 11 600 hectare terenuri dagra- date. Pină in prezent, peste 72 la sută din suprafața prevăzută . . amenajată antierozional. Toate acestea au contribuit la creșterea ___stanțială, an de an, a producțiilor agricole.— Unde anume în județ se execută acum asemenea lucrări de combatere a eroziunii solului ?— Să reținem că aceste lucrări s-au realizat, conform proiectelor aprobate, nu separat, ci în complex, pe bazine hidrografice. Am continuat astfel să lucrăm, în 1988 și în prima parte a acestui an, în bazinele hidrografice ale riurilor Vasluieț, Elan, Loham, Idrici, Bîrlad, beneficiare fiind peste 40 de unități agricole de stat și cooperatiste, cum sint întreprinderile agricole de stat Vaslui și Fălciu, cooperativele agricole de producție Costești, Duda-Epureni, Dă-

estesub-

nești, Bogdănești, Perieni, Viișoara, Dodești, asociațiile economice Banca și Grivlța. Rezultate^ deosebite a obținut îndeosebi Agricolă de Stat s-a cristalizat, se poate un nou și foarte eficient sistem de amenajare antierozională, realizîn- du-se terase și agroterase largi pentru vii, în întregime mecanizabile, chiar pe pante destul de mari, de pe care se obțin producții foarte bune. Un recent schimb de experiență organizat aici a relevat, de altfel, modul in care pot fi puse superior în valoare terenurile în pantă puternic erodate.Trebuie remarcată, totodată, grija și preocuparea organelor agricole județene de specialitate, ale celor mai multe unități agricole ca lucrările de combatere a eroziunii solului să se execute în asemenea perioade și în așa fel incit, in funcție de structura culturilor, pămîntul să nu rămină nefolosit. Astfel, circa 5 600 hectare teren, din suprafața totală care a fost ameliorată în ultimul an, a și primit sămînța în această primăvară, producind efectiv, ceea ce este foarte bine. în același timp însă trebuie observat că nu peste tot au fost realizate in totalitate suprafețele prevăzute. Cu toate analizele și controalele la fața locului, a insistențelor organelor de specialitate, in îndeplinirea programului județean s-au înregistrat și unele restanțe la lucrările de combatere a eroziunii solului. Astfel, din cele 10 374 hectare planificate in 1988, nu s-au realizat decit 8 608 hectare, in acest an trebuind să se recupereze și • restanțele, îndeosebi în bazinele riurilor Elan, Mihoanea și Buda. Rămîneri în urmă sînt, de asemenea, la lucrările de combatere a eroziunii, ce se execută în sistemele locale de către unitățile agricole, prin forțe proprii. Aceasta din cauză că, la cooperativele agricole din Pădureni, Văleni de Huși, Lipovăț, Oltenești și Todirești, consiliile populare nu urmăresc continuu și nu organizează cum se cuvine activitatea de transpunere in viață a măsurilor din programele de îmbunătățiri funciare. Spre înlăturarea grabnică a acestor neajunsuri și impulsionarea lucrărilor în aceste localități trebuie să-și îndrepte mai mult atenția atît direcția județeană, cît și consiliile unice agroindustriale și consiliile populare. Pentru că există reale posibilități și condiții ca, printr-o mobilizare mai intensă a tuturor forțelor și prin generalizarea experienței înaintate existentă aici, lucrările de combatere a eroziunii solului prevăzute să fie realizate în întregime, iar județul să devină, așa cum s-a cerut, exemplu în ceea ce privește amenajarea antierozională a terenurilor în pantă, după modelul stațiunii din Perieni.

întreprindereaHuși, ' unde spune,

Petru NECUIA
corespondentul „Scînteii*
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Forță sporită de convingere și mobilizare
invățămintului politico-ideologic

Dezbatere organizată la Cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă Covasna

UN MARE CLASIC
AL LITERATURII ROMÂNE

Activitatea ideologică și politico-educativă este, acum, chemată să-și sporească rolul activ în studierea și însușirea valorilor politice proprii societății socialiste, în cunoașterea și înțelegerea problemelor dezvoltării econo- mico-sociale a țării, a lumii contemporane. Prin prisma acestei cerințe am organizat recent o dezbatere la Cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă Covasna. Tema : experiențe și preocupări menite să confere invățămintului politico-ideologic putere de înriurire a conștiințelor, forță de convingere și de mobilizare a energiilor oamenilor la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin județului în acest an și in intregul cincinal. Au luat parte tovarășii Koncz Alexandru, director, Gilia Bratu, director adjunct, So6s Iolanda și Va- sile Stancu, activiști ai cabinetului.
Preg’ătirea propagandiștilor 

într-o viziune de
Koncz A : Experiența arată că factorul hotărîtor in asigurarea eficienței formative a invățămintului politico-ideologic este propagandistul ; spunind aceasta am în vedere atît pregătirea ideologică și cultura politică bogată, cit și capacitatea de a realiza un dialog fertil cu cursan- ții, priceperea de a face convingător legătura dintre problematica teoretică și realitățile vieții colectivului, preocuparea pentru continua împrospătare a informațiilor sale. Este acesta motivul pentru care comitetul județean de partid a acordat în acest an de studiu o atenție sporită pregătirii multilaterale a propagandiștilor, integrînd-o, practic, unei activități mal ample, ce a vizat perfecționarea pregătirii politico-ideb- logice a tuturor cadrelor de conducere, dintre care o mare parte îndeplinesc și munca de propagandist sau participă sistematic la realizarea altor acțiuni politico-educative.Mai mult ca în perioada anterioară. activitatea de pregătire a propagandiștilor a vizat aprofundarea conținutului problematicii supuse dezbaterii. în cazul de față a ideilor și tezelor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic din noiembrie 1988, îmbogățirea bagajului de concepte și noțiuni teoretice al propagandiștilor. perfecționarea pregătirii lor metodice, prin generalizarea unor preocupări și inițiative valoroase în realizarea unor dezbateri vii, convingătoare, cu autentică forță de penetrație în conștiințe.Astfel, la scurtă vreme după începerea anului de studiu s-a organizat o „Decadă a activității politico-ideo- logice" sub genericul : „Creșterea eficienței invățămintului politico- ideologic în formarea conștiinței revoluționare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în lumina exigențelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu". în cadrul acestei decade s-au desfășurat activități complexe la rtivel județean sau local, destinate atit propagandiștilor, cit și cursanților de la învățămintul politico-ideologic. Au avut loc în a- 1 cest cadru colocvii pe probleme eco- 'nomice și social-politice în cadrul cărora s-a acordat atenție conținutului și elementelor definitorii ale unor noțiuni și concepte precum : mecanism economico-financiar. auto- conducere muncitorească, buget de venituri și cheltuieli, stat al democrației muncitoresti-revoluționare, proprietate socialistă, spirit revoluționar etc. Au fost amplu prezentate obiectivele și sarcinile economico-so- ciale ale județului în acest an și pe întregul cincinal, la realizarea a- cestor activități participînd. ca de altfel la toate cursurile de instruire a propagandiștilor, membri ai birou-

cuLegătura
condiția eficienței formativeG. Bratu : în cursul actualului an de studiu politico-ideologic am participat la numeroase dezbateri din cursuri de invățămînt de partid din municipiul Sfîntu Gheorghe ori din alte orașe și comune ale județului nostru. Constatarea principală care

ca în- pregă-econo-

în concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice are un rol esențial în amplul proces de edificare a societății socialiste. Dezvoltarea eco- nomico-socială a țării noastre, cu deosebire in cei 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, a determinat o puternică dezvoltare a Invățămintului de toate gradele, în care este cuprinsă, în prezent, aproximativ un sfert din populația țării, asigurîndu-se astfel îndeplinirea obiectivului primordial treaga forță de muncă să fie tită prin școală.Programele de dezvoltare mico-socială a țării în viitorul cincinal și în perspectivă pun în fața omului de la catedră, a invățămin- tului in ansamblul său, exigențe și responsabilități tot mai sporite. Aspirația de a face din procesul de predare-invățare o știință aplicată . cucerește tot mai mult gindirea și acțiunea cadrelor didactice. în cuprinsul unei asemenea științe aplicate ar intra, cu ponderi diferite, informații de pedagogie, psihologie, metodică, firește, stăpinirea conținutului de specialitate fiind presupusă ca o condiție inițială.Munca profesorului nu se poate reduce la o simplă tehnică, la un meșteșug lipsit de orizontul de cunoaștere necesar. în această privință trebuie să recunoaștem că în practică numeroase clișee țin încă loc de cunoștințe autentice. Cum observa B. F. Skinner, inițiatorul învă- țămîntului programat : „Nu ne putem aștepta ca o tehnologie eficientă decît cum nouă doar de putem aștepta să îmbunătățim în- vățămîntul folosind doar o teorie oarecare bazată pe bunul simț". Orice disciplină școlară ar preda, profesorul trebuie să posede o competență comună : aceea de a forma, cu mijloacele specialității sale, inteligența și modul de comportare ale elevilor. Nimeni nu contestă faptul că formarea inteligenței, ca și modelarea conduitei reprezintă procese complexe, a căror stăpînire reclamă cunoștințe precise despre structura și componenta acestor psihice, despre legile lor tare, despre modalitățile

a instruirii să fie mai simplă electronica sau medicina. Așa nu putem construi o schemă a unui aparat de radio plecind de la citeva principii generale electricitate, tot așa nu ne

fenomene de dezvol- practice de

realizată 
largă perspectivă lui și secretariatului comitetului județean de partid.Mai multe acțiuni au fost consacrate pregătirii metodice a propagandiștilor. Astfel, una dintre dezbaterile metodice organizate în cadrul decadei amintite a avut următoarea temă : „Conducerea învăță- mintului politico-ideologic — atribut esențial al organelor și organizațiilor de partid". In acest context au fost înfățișate experiențe valoroase în ceea ce privește selecționarea și pregătirea propagandiștilor in orașe sau comune, modalitățile de organizare a cursurilor de pregătire a cadrelor de conducere, căi de realizare a legăturii cu viața, de integrare operativă în dezbateri a noilor documente de partid etc.

V. Stancu : $i pe parcursul anului de studiu politico-ideologic, perfecționarea pregătirii metodice a propagandiștilor s-a situat în prim- planul atenției. Cu deosebire s-au pus în evidență, cu prilejul unor cursuri de pregătire a propagandiștilor, experiențele valoroase acumulate într-o serie de unități economice sau localități. Constatindu-se, astfel, în cadrul controalelor efectuate, faptul că organizarea și desfășurarea activității cursurilor de perfecționare a cadrelor de conducere și aparatului consiliilor populare nu se ridică peste tot la înălțimea așteptărilor (se rezumau adesea la simple expuneri generale, fără legătură nemijlocită cu problemele localității), cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă a inițiat, pe lingă o serie de măsuri de ordin organizatoric (repartizarea activiștilor cabinetului pe cursuri, a- sigurarea unei instruiri corespunzătoare a propagandiștilor), un schimb de experiență. Acesta a avut loc în comuna Ilieni, unde, încă de la începutul anului de studiu, s-a cristalizat o experiență bună, pe care a înfățișat-o tovarășul Tako Tihamer, secretar adjunct al comitetului comunal de partid. Ce învățăminte s-au putut desprinde concret la a- cest schimb de experiență ? Iată cîteva dintre ele : permanenta actualizare a tematicii cu idei și orientări cuprinse în documentele de partid nou apărute ; dezbaterea problemelor teoretice într-o strînsă legătură cu cerințele programelor speciale privind dezvoltarea agriculturii, descifrarea căilor prin care se pot înfăptui prevederile acestora ; sublinierea sarcinilor concrete ce revin organelor de partid și de stat pentru perfecționarea activității organismelor democrației muncitorești-revolu- ționare, a organelor de conducere colectivă ; îmbunătățirea stilului de muncă al organelor de partid și de stat, strîngerea legăturilor lor cu cetățenii.
s-a impus este aceea că dezbaterea problematicii teoretice printr-o nemijlocită raportare la realitățile vieții, prin ancorarea în preocupările majore ale colectivelor de oameni ai muncii reprezintă condiția esențială a finalității lor formative. La 
instruire și de formare a acestora. De asemenea, se recunoaște unanim că procesul formativ -nu există în sine, in afara unui conținut ; formarea intelectuală și însușirea cunoștințelor într-un domeniu sau altul (matematici, chimie, fizică etc.) nu pot fi disociate, ele formează o unitate.Datele UNESCO referitoare la pregătirea cadrelor didactice atrag atenția că în formația profesorului contemporan cunoștințele de pedagogie, psihologie și metodică dețin o pondere însemnată. Informația psihopedagogică și metodică oferă o imagine despre dezvoltarea copilu-
Orizontul de cunoaștere scurtează drumul de la

logica profesorului la logica adolescentului

OPINIIlui și tînărului, despre legile învățării, despre mecanismul formării personalității și strategiile însușirii unei discipline școlare, forme, metode, tehnici de instruire și educare etc. Proiectarea lecției, de exemplu, nu se reduce la selectarea și stăpî- nirea unui conținut adecvat, este vorba de ceva mai mult, de înscrierea materialului ideatic în țesătura de operații de gindire de care este capabil elevul, de utilizarea unui vocabular accesibil și de crearea unui cadru motivational stimulativ, In acest sens, J. Piaget observa pe bună dreptate : mulți profesori cred că posedă o introspecție adecvată a propriilor operații intelectuale și consideră descrierea mecanismelor gindirii oferită de logică drept imagine exactă a acestei realități. Dar structura logico- formală a gîndirii este termenul unei întregi evoluții, punctată de anumite stadii de dezvoltare. După remarca aceluiași autor : „Logica este axiomatica structurilor operatorii ale gîndirii. a căror funcționare reală este studiată de psihologie". Ceea ce furnizează un manual de logică este deci o schematizare a proceselor de gindire ajunse în stadiul deplinei lor maturități. Or. școlaritatea acoperă o perioadă insem-

acțiunilorfactor im- dezbateri

întreprinderea textilă „Oltul", bunăoară, dezbaterea privitoare la activitatea ideologică și politico-educativă poate fi apreciată ca reușită. Mai întîi de toate pentru că a pus în lumină marea însemnătate pe care partidul nostru o acordă activității teoretice si politico-educative, chemată să devină o autentică forță motrice a mersului înainte al societății ; în acest context s-a evidențiat cerința ca organizația de partid de aici să asigure o continuitate neîntreruptă activității politico-educative, să folosească un larg registru de forme și mijloace de înrîurire politică a conștiințelor, să asigure un bogat conținut de idei și un înalt mesaj educativ tuturor organizate.
Sods I. : Consider că un portant al realizării unor vii. interesante il reprezintă priceperea propagandiștilor de a asigura aprofundarea ideilor esențiale ale fiecărei teme dezbătute, de a releva elementele și datele noi pe care cele mai recente documente de partid le aduc în acest cadru. Astfel, la un curs pentru cadrele de conducere din comuna Sita Buzăului, dezbaterea consacrată etapelor procesului revoluționar în țara noastră a avut . o largă audiență tocmai pentru că, dincolo de bogăția de date documentare cu care s-a operat, a pus in lumină contribuțiile remarcabile ale secretarului general al partidului la înțelegerea operei de edificare a noii orînduiri ca un proces revoluționar unic, neîntrerupt. Ia definirea caracteristicilor esențiale ale fiecăreia dintre etapele acestui proces.
V. Stancu : O dezbatere întrunind caracteristici asemănătoare s-a desfășurat Ia Școala generală din Belin. Tema : „Partidul — centrul vital al societății noastre". Au fost pre-

Sprijinul organizațiilor de partid 
permanent, operativ, concretG. Bratu : Neajunsurile constatate în desfășurarea dezbaterilor in in- vățămîntul politico-ideologic de partid reflectă o serie de deficiențe în modul în care organele și organizațiile de partid organizează, conduc și sprijină activitatea ideologică și politico-educativă. Potrivit recomandărilor secretariatului comitetului județean de partid, membrii comitetelor de partid au fost repartizați pe cursuri pentru a contribui, prin cunoștințele și experiența pe care le au, la sporirea forței de influențare 

a dezbaterilor, la cunoașterea celor mai importante sarcini ce se află în fața fiecărui colectiv muncitoresc, a direcțiilor de acțiune în care trebuie canalizate eforturile acestora. Controalele' efectuate arată că dacă la multe cursuri prezența membrilor organelor de partid se face efectiv simtită prin intervenții Ia obiect în desfășurarea dezbaterilor, în alte părți este vorba doar de o prezență fizică la cursuri, ce nu se materializează în efortul de a conferi dezbaterilor substanță de idei, mesaj educativ limpede, capacitate de a determina căutări în vederea optimizării întregii activități.
V. Stancu: Una dintre expresiile concrete ale preocupării organelor și organizațiilor de partid pentru buna desfășurare a Invățămintului politico-ideologic o reprezintă analizele exigente privitoare la eficiența acestuia, la neajunsurile care mai persistă și care ii diminuează forța formativă. Aș da doar un singur exemplu. Comitetul comunal de partid Sita Buzăului a realizat o asemenea analiză în cadrul căreia a stăruit nu numai asupra aspectelor organizatorice (frecvență, participarea cursan- ților la dezbateri, prezența propagandiștilor Ia cursurile de instruire etc.), ci, mai ales, asupra problemelor de conținut, ale modului în care

nată în dezvoltarea individului (de la 6 Ia 18 ani), astfel încit se instituie o anumită defazare între logica profesorului și aceea a copilului, respectiv a adolescentului. Cînd matematicianul Papy a descins din universitate în școala generală și a introdus elemente de matematici moderne la clasele mici, în cadrul unor experiențe sistematice, el a elaborat mai înainte de toate texte de prezentare a noțiunilor cu exemple foarte multe. Definițiile înseși le-a adaptat specificului virstei. De pildă, capitolul XII din volumul I, „Matematica moder- nă“ (1967), introduce definiția funcți-

ei. Se pleacă de la un grafic și se e- nunță definiția : „O relație este numită funcție dacă și numai dacă din orice punct al graficului ei pleacă cel mult o săgeată". Dacă n-ar fi vorba de Papy, am spune probabil că aceasta ar fi o erezie matematică : ce caută săgeata intr-o definiție matematică ? Dar, tocmai în acest fel, printr-un grafic adecvat și ușor de înțeles matematicianul a făcut accesibilă o noțiune deloc simplă.Ignorarea psihologiei copilului este evidentă mai cu seamă în probleme de educație. Un contact îndelungat cu școala ne arată că majorității profesorilor-diriginți le scapă aproape total viața și preocupările adolescenților, astfel încît acțiunile de educație la această vîrstă rămin nu o dată ineficiente. în aceste condiții, a instrui și a educa devin adesea sinonime cu a spune, a depune simplă mărturie, în timp ce o comunicare efectivă și o legătură a- fectivă nu au loc cînd tocmai a- cestea sînt. la vîrsta respectivă, indispensabile unui act educațional eficient.Comunicarea pedagogică reclamă anumite cerințe specifice, care privesc manualul, lecția orală, dezbaterea. convorbirea etică etc., cerințe 

zentate modalitățile concrete prin care partidul își exercită rolul conducător in societatea românească, cerințele obiective care determină cu acuitate creșterea rolului său de forță conducătoare a procesului revoluționar. în acest cadru s-a stăruit asupra importanței principiale și practice a tezelor cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului la marele forum democratic din noiembrie 1988, potrivit cărora diminuarea rolului partidului, transferarea unora dintre funcțiile sale altor sectoare ale eșichierului vieții sociale reprezintă in fond tendințe lichidatoriste, întrucît golul lăsat în atare împrejurări de partid în societate va fi umplut de alte forțe politice. în același timp, dezbaterea a subliniat răspunderile ce revin organizației de partid din școală în ridicarea procesului in- structiv-educativ pe o nouă treaptă, în creșterea forței educative a predării fiecărei discipline școlare, în asigurarea formării unor deprinderi de învățare permanentă la fiecare tînăr.Desigur, controalele efectuate au scos in evidență și existenta unor neajunsuri : propagandiști care se rezumă la lectura unor tematici o- rientative trimise de Ia județ, o slabă legătură cu realitățile concrete ale localității etc.
Sods I. : Trebuie remarcat și faptul că, în mai multe cursuri din satele județului (cu deosebire din unitățile agricole), dezbaterile care au Ioc dobindesc un pronunțat caracter tehnicist, transformindu-se in ședințe de producție. Este acesta un motiv de reflecție pentru activiștii cabinetului, de sporire a eforturilor lor in vederea îmbogățirii bagajului de noțiuni teoretice al tuturor cursanților.

a cauzelorcare orga- partid in-

sînt abordate și tratate temele de studiu, asupra rezonanței pe care dezbaterile o au în conștiințe. Exact la polul opus se situează o analiză efectuată de Comitetul comunal de partid Belin, aceasta rezumindu-se la o serie de aprecieri generale, fără concretizarea lipsurilor, care le-au favorizat.
Koncz A. : Modul în nele și organizațiile de . drumă și conduc învățămintul politico-ideologic este reflectat și de starea punctelor de documentare politico-ideologică. In ceea ce-1 privește, cabinetul județean a realizat în ultimii ani mai multe documentare cuprinzind recomandări ce privesc : dotarea punctelor cu.....documente de partidși legi, ziare și reviste, carte social-politică,, materiale ,documentare despre județ, oraș ori comună, planșe, grafice, scheme. Programele noastre de activități organizate in actualul an de studiu au cuprins, de asemenea, mai multe schimburi de experiență în cadrul cărora s-a stăruit asupra problemelor amintite mai sus. Toate acestea s-au reflectat in organizarea unor puncte de documentare politico-ideologică bine înzestrate, ce constituie o prezență distinctă în întreaga activitate politico-ideologică, așa cum sint cele din orașele județului ori din mai multe mari întreprinderi. Apreciere valabilă și pentru punctele de documentare existente in unele comune. Credem că la toate punctele de documentare mai sînt însă multe de făcut pentru ca acestea să constituie un sprijin activ pentru perfecționarea invățămintului politico-ideologic, a întregii activități de formare a conștiinței noi socialiste.
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ce trebuie cunoscute și aplicate. Lipsește, în această privință, o lucrare de referință cu tema „Metodologia elaborării (redactării) unui manual", în care principiile programării pedagogice ar putea fi amplu prezentate. De asemenea, lipsesc lucrări temeinice de metodologia educației morale. Cercetarea pedagogică a dus la cristalizarea unui repertoriu bogat de tehnici și forme de lucru, mai ales pentru procesul de instruire și mai puțin pentru munca educativă, care pretinde un repertoriu fundamentat științific și validat de practica educațională. Efortul de aplicare creatoare și par

în me- Urmează cit mai în prac-
ticularizare a formelor, metodelor și principiilor — în funcție de conținut, obiective ș.a. — a dus la conturarea unor capitole noi todicile de specialitate, însă ca acestea să aibă, repede posibil, ecoul dorit tica școlară propriu-zisâ.Fenomenul educațional constituie în esență un cîmp organizat de influențe și mesaje, care se află intr-o permanentă interacțiune. Tre- cind în revistă secțiunile principale din acest cîmp, putem aminti : procesul predării, adică lecția și prelungirile ei prin alte activități de specialitate — cercuri, vizite, consultații, muncă independentă etc. Nu pot rămîne în afară formarea e- ducativă prin aportul colectivului și al organizațiilor de copii și tineret (colectivul este „creuzetul" formării caracterului) și, în sfirșit, activitățile parașcolare și contribuția mijloacelor comunicării în masă.Avind perspectiva social-politică definită clar în documentele programatice ale partidului nostru, întreg cimpul educațional — școala, familia, organizațiile de tineret, mijloacele comunicării în masă — trebuie să organizeze acțiuni care să constituie replici la anumite clișee răspindite printre copii și tineri, să

Se împlinesc o sută cincizeci de ani de la nașterea lui Ion Creangă, cel mai mare povestitor-artist pe care l-a cunoscut literatura română. Fiu al lui Ștefan a Petrei Ciubo- tariul din Humuleștii-Neamțului și al Smarandei. fiica lui David Creangă din Pipirig, viitorul mare scriitor a trăit din plin anii copilăriei în satul natal, cunoscindu-i bucuriile și necazurile, preluîndu-i tezaurul de înțelepciune și optimismul existenței, risul sănătos, ca și ironia amară sau corosivă prin care oameni și în- timplări sînt readuse la dimensiunile lor reale. Copilăria i-a fost săracă in evenimente mari, desfășu- rindu-se sub semnul unei obișnuințe milenare, caracteristică oricărui fecior de țăran din satul românesc de altădată, pentru care viata se reducea la cele trei momente cruciale ale ei — nașterea, căsătoria, moartea —. într-o veșnică luptă cu grija zilei de miine, muncind, vara, peticul de pămînt, care-i asigura hrana, iar iarna, in scurtele zile și lungile nopți, practicînd meșteșuguri casnice ale căror produse valorificate in iarmaroace, prin practica schimbului dintre munte și șes, sporeau veniturile familiei. Satul, așa cum îl va evoca Ion Creangă, în „Amintiri din copilărie", pare, deci, dominat de o economie autarhică, rupt de restul lumii, neîncrezător în ceea ce vine din afara lui. sursă de nostalgie pentru cei care il părăsesc și care vor trăi, tot restul vieții lor, un intens sentiment al dezrădăcinării.Creangă, de pildă, nu s-a adaptat niciodată condițiilor de viață ale orașului, chiar dacă din biografia sa observăm că revenirile, in Humu- leștii copilăriei, au fost, după plecarea la studii la Iași și după începerea diverselor slujbe pe care le-a avut, rare și de scurtă durată. A păstrat întotdeauna, și în cele mai dificile împrejurări ale vieții, imaginea unor realități rostuită de veacuri, cu oameni harnici și gospodari, călăuziți de o morală nescrisă, dominată de precepte impuse de legile omeniei, de experiența existenței sociale și, nu în ultimul rind, de avatarurile istoriei acestor locuri îndelung frămintate de invazii și lupte pentru supraviețuire. Din această cauză, deși nu a formulat-o direct. Creangă pare a considera, înaintea lui Lucian Blaga. poetul filozof, că „veșnicia s-a născut la sat", că in istoria, obiceiurile, în general în legătura cu pămintul și in creația spirituală a satului sălășluiesc atributele specifice ale individualității noastre.La fel ca bunul său prieten,. Mihai Eminescu, Creangă nutrește convingerea că în condițiile sociale ale țării noastre din vremea lui, țărănimea, imensa majoritate a populației, se confundă cu poporul român, este categoria pozitivă, producătoare, opusă violent păturilor suprapuse, pletorei de arendași, politicieni demagogi pentru care patria era o frază electorală, iar poporul o turmă ignorantă, ușor de înșelat. Prin aceste gînduri. Creangă se apropia de1 cei ■mal iluștri reprezentanți ai Societății literare „Junimea";'' organism in cadrul' căruia spiritul lucid al lui Maiorescu, atitudinile critice și vizionare ale lui Eminescu, verva satirică a Iui Ca- ragiale, analizele moralizatoare ale lui Slavici, „copiile de pe natură", tinzînd Ia caricaturarea obiectului, ale lui Iacob Negruzzi. pozitivismul lui Vasile Conta, pasiunea pentru studiul istoriei, limbii și folclorului a lui Lambrior conturează o platformă pe care se va întemeia, prin adeziune sau delimitare. întreaga dezvoltare ulterioară a culturii române și, în parte, a gîndirii noastre politice.De altfel, apariția și impunerea ca scriitor a lui Ion Creangă o datorăm „Junimii", sprijinului pe care acesta l-a primit, la începuturile activității sale artistice, din partea lui Eminescu, Maiorescu și din cea a redactorului responsabil al „Convorbirilor literare", Iacob Negruzzi. Creangă aducea prin poveștile, povestirile, anecdotele și amintirile sale un suflu nou. original în realitățile noastre literare, un talent 
de selecție pentru căutări intime ale să pună în fața ti- în care să se recu- de

ofere material frămîntări sau fiecărei vîrste, nerilor oglinzi noască, să propună drumuri viață demne de urmat pentru omul societății socialiste și comuniste, să sugereze criterii de apreciere a faptelor și evenimentelor etc. Dihotomia intilnită uneori : pregătire de specialitate — pregătire psihopeda- gogică și metodică este lipsită de sens, pentru că profesorul instruiește, formează atît prin mijloacele specialității sale, cît și prin toate celelalte suporturi ale cîmpului e- ducațional. în școală nu există, de 

de va la pe

fapt, specialiști diferiți pentru fiecare zonă a cîmpului formativ. Profesorul de română, de exemplu, este în același timp diriginte, îndrumător al organizației de tineret, responsabil cu orientarea școlară și profesională pentru elevii din clasa pe care o conduce, organizator al lectoratului cu părinții ș.a.Formula susținută de unii, aceea de a reduce totul exclusiv la pregătirea practică pentru meserie, prezintă și ea multe neajunsuri. Pragmatismul îngust, ca principiu formare a cadrelor didactice, nu fi în măsură să ducă niciodată atitudine creativă. Se afirmă, și . bună dreptate, că profesorul care nu are o largă formație teoretică, de specialitate și psihopedagogică nu sesizează problemele și nu are nici imaginație pedagogică. El cunoaște o singură cale, o singură programă, un singur mod de a acționa, nu are îndoieli, nu-și pune întrebări și nu caută răspunsuri. El nu vrea să-și compare modul de predare a cunoștințelor cu acela în care o fac alții. în fața eforturilor de înnoire și modernizare, astfel de oameni se văd dezarmați, manifestă temeri, neliniști, nu pot ieși din obișnuințele lor de lucru ; descumpăniți în noile condiții, ei vor trăi 

nealterat de influente străine, cu toate că producțiile sale artistice par a fi alcătuite de un autor care stăpînește perfect normele teoretice ale artei narațiunii, evocării și portretului. armonia compoziției, tehnica utilizării limbajului.Pe de altă parte, literatura sa confirmă procesul de „democratizare" a vieții noastre artistice din cea de-a doua parte a secolului trecut, știut fiind că, pină la apariția „Junimii", marea majoritate a scriitorilor sînt fii de boieri sau apro- piați prin poziția lor socială de boierime. Maiorescu. Eminescu, Ca- ragiale, Slavici și, după ei, Creangă efectuează o adevărată breșă in lumea tradițională a oamenilor de litere, deschizind perspective cu efecte dintre cele mai strălucite
150 de ani de la 

nașterea lui Ion Creangă

intrării în viața literară a reprezentanților categoriilor mai puțin favorizate social : profesori, mici proprietari, actori, țărani. Se lărgea astfel audiență socială și națională a scrisului, se diversificau universul tematic, limbajul, tendințele mesajului artistic, se îmbogățeau și perfecționau stilurile, sporea originalitatea de structură mitică a creației noastre spirituale, proces cu consecințe multiple in manifestările căruia Ion Creangă se numără printre principalii protagoniști.Comentatorii operei lui Creangă insistă pe larg asupra așa-zisei „rura- lități" a acestuia, pe care o pun imediat in relație, ca de la cauză la efect, cu caracterul „popular", preponderent în majoritatea contribuțiilor scriitorului.,, Cele. două., noțiuni sînt atît de adine înrădăcinate in cercetările critice privitoare la creația prozatorului încît,. de multe ori, cititorul obișnuit nici nu-și mai dă seama de ceea ce se ascunde în spatele lor. Faptul că scriitorul își extrage datele operei din realitățile satului nu limitează semnificațiile mesajului artistic la nivelul acestuia, așa cum atributul popular nu se suprapune peste cei „rural". Pentru toți marii noștri clasici (Maiorescu, Eminescu. Slavici), ca , și pentru unii critici și istorici literari (G. Ibrăileanu, de pildă), o creație literară pătrunsă de caracter popular se plasează sub sensurile înalte ale tradiției autohtone, originale, cu eliminarea' aproape totală a oricărei influențe exterioare. Cum, în vremea respectivă, așa cum s-a arătat mai înainte, poporul, în înțelesul larg al cuvintului, era considerat a fi țărănimea sateloț, „talpa țării",. Creangă apărea și apare, prin scrierile sale, ca un reprezentant autentic al spiritualității românești neafectate de influențe exterioare. A fi „popular" însemna deci a fi na- 
un sentiment de frustrare care îi va cantona pe poziții contrare progresului. Cum metodologia didacti- co-educațională se schimbă o dată cu noile conținuturi, cadrelor didactice li se cer o deschidere și un efort creator continue.Ca o concluzie, se poate afirma că nu există nici o opoziție între cele două ipostaze — pregătire de specialitate și pregătire pedagogică — ele aflîndu-se mai degrabă intr-un raport de complementaritate, reclamîndu-se reciproc. De aici necesitatea unei pregătiri psihopeda- gogice și metodice complexe a viitorilor profesori, pe lingă cea de specialitate, deoarece profesorul trebuie să acopere prin competența sa întregul cîmp educațional. în sistemul actual de pregătire continuă a cadrelor didactice în țara noastră, absolventul de invățămînt superior revine periodic pe băncile facultății pentru a lua act de noile cuceriri în specialitate, de noutățile în domeniul psihopedagogiei, de date și perspective in pregătirea ideologico-politică. O asemenea infuzie de informație este menită să • învingă pericolul degradării rutiniere și să ridice oamenii școlii pe trepte superioare de cultură științifică și psihopedagogică.Iată de ce considerăm că este absolut necesar ca întregul corp profesoral să conștientizeze faptul că în efortul colectiv și individual de modernizare a actului educațional și de perfecționare profesională, rigoarea crescindă, strategiile diverse de predare-invățare, proiectarea și evaluarea, exigenta etc. nu vor fi ste- rilizante decît pentru cei care sînt de pe acum sterili. Toate aceste mutații vor apărea celorlalți drept mijloace de adaptare subtilă, de angajare mai sigură, precum și posibilități funcționale de cunoaștere și asimilare a noului in toate domeniile — atît de variate — cu care munca de educație vine în contact. De asemenea, nu trebuie uitat că simțul umanului — obiectiv fundamental al școlii românești — se realizează în primul rînd prin cultură. Toți oamenii i-au intuit valoarea, dar el este astăzi mai indispensabil ca oricind într-o lume pe care o fascinează tehnica și în care, totuși, cele mai grave probleme sînt acelea pe care le pune însuși omul.
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țional, și în acest mod trebuie considerată opera lui Creangă, expresie a sensibilității poporului român în întregimea sa, sinteză de sănătate morală și profunzime de cuget, imagine alegorică a unei vechi și bogate civilizații. Creangă este rapsodul unei civilizații unice, originale, cu valori cristalizate istoric, mărturii edificatoare ale strînsei legături dintre om și pămîntul țării, expresie a unei înțelepciuni milenare, plină de vitalitate. optimism și sete de frumos. De asemenea, afirmația că „frumusețea supremă sau ceea ce este suprem în frumusețea lui Creangă este perfecta ei inutilitate" se justifică doar prin încercarea de a feri opera scriitoru- ,j lui de interpretările plate, tendențioase, vulgar sociologizante, lăsîn- du-se deliberat in umbră marea ei valoare moral-educativă, încrederea în biruința omeniei și a eforturilor bazate pe adevăr, muncă și onestitate.Nu pot fi ignorate, astfel, efectele educativ-formative ale basmelor, figura de luptător împotriva nedreptății a lui „Harap Alb", elogiul hărniciei și cumințeniei din „Fata babei și fata moșneagului", apărarea valorilor tradiționale din „Acul și barosul" sau imaginea simbolică a omului „cinstit și cuviincios, cum sînt mai toți țăranii români de pretutindeni", care „nu prea pun temedu pe vorbele boierești" și spune „omului verde în ochi, fie cine-a fi, cînd îl scbrmolea ceva la inimă", Moș Ion Roată din cele două povestiri „Moș Ion Roată și Unirea" și „Moș Ion Roată și Cuza Vodă".„Amintiri.din copilărie" este lucrarea care materializează în formele cele mai convingătoare ideea specificului național spre care tindeau programele „Daciei literare", „Propășirii", „României literare" sau „Convorbirilor literare". Satul românesc este surprins în toate manifestările sale caracteristice, imaginile plămă- dindu-se spontan, fără nici un stimul exterior, într-o desfășurare de oameni și evenimente plină de naturalețe, într-o atmosferă de demnitate și de nostalgie, aspirație spre frumos reconfortante.Creangă este, în ansamblul operei sale, un clasic, dominat de sentimentul stabilității, dialectica evenimentelor narate confirmîndu-i credința în esența nemuritoare a lumii căreia aparține și al cărei cronicar devotat este. Țara, pentru el. este concretizată în mic în acest Humulești al copilăriei, spre care sufletul copilului, devenit om matur, prins în mrejele existenței, se reîntoarce încrezător pentru a sorbi sevele veșnicei tinereți. Copilul din „Amintiri" care-și povestește scurta istorie a pătrunderii sale în lume este, sub raportul sentimentelor și al setei de viață, copilul universal, dar. în același timp, el este profund național, sub aspectul mediului și al civilizației care-i modelează caracterul, ținuta sa fetică și intelectuală. Suflet de poet care-și cenzurează sever efuziunile, răsărit direct din realitățile sensibilității populare, Creangă întocmește de fapt o istorie, cea a existenței noastre milenare surprinsă Intr-un anumit moment al devenirii ei.Valoarea artistică, etnografică, psl- hologică și filozofică a operei lui ; Creangă este imensă. Nici o influență livrescă, nici un artificiu nu tulbură puritatea de cristal a acestui tablou realist, plin de mișcare și de poezie, sincer în trăiri și simplu în exprimare ca viața însăși. Basmele, forme literare încărcate de îndrăzneala cugetului și de aspirația spre marile împliniri ale geniului uman, se integrează firesc lumii „Amintirilor", fiind, în esența lor, povestiri deghizate, supranaturalul prinzind contur din real și argumentînd identitatea specifică a acestuia.„Opera lui Creangă — scria G. Ibrăileanu — este epopeea poporului român. Creangă este Homer al nostru. în Creangă trăiesc credințele, eresurile, datinile, obiceiurile, limba, poezia, morala, filozofia poporului, cum s-au format în mii de ani de adaptare la împrejurările pămîntului dacic, dedesubtul fluctuațiunilor de la suprafața vieții naționale. Creangă este un reprezentant perfect al sufletului românesc intre popoare".întimplarea face ca în acest an aniversarea nașterii scriitorului să coincidă cu comemorarea a o sută de ani de la moartea sa. Nu există nici o îndoială că aceste două evenimente vor fi întîmpinate de toți acei cărora Ion Creangă le-a fost întotdeauna, prin exemplul vieții și bogăția de frumuseți a operei, prilej de desfătare Intelectuală și de reconfor- tare morală, cu sentimente de venerație și de adîncă prețuire pentru valorile fundamentale ale poporului român.
AI. HANȚA

BACĂU : Expoziție 
de creație tehnico* 

științifică„Potențialul creator al maselor — valorificat la cote superioare"! Sub acest generic a fost deschisă la Bacău expoziția județeană de creație tehnico-științifică. Organizată in cadrul Festivalului național „Cîntarea României", expoziția prezintă, printr-un bogat material ilustrativ (machete, produse, grafice, panouri, dispozitive, scheme de funcționare etc.), preocuparea colectivelor de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului in promovarea largă a progresului tehnic, modul în care cercetarea științifică, este angajată în soluționarea problemelor de producție. Un loc aparte îl ocupă rezultatele eforturilor susținute depuse de muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Combinatul Petrochimic Borzești, întreprinderea de Mașini-Unelte și întreprinderea Metalurgică Bacău, întreprinderea Minieră Comănești. Trustul Petrolului Moinești. întreprinderea de Postav Buhuși — unități reprezentative pentru economia județului — în promovarea unor produse noi, cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, cu un consum redus de materii prime, energie și combustibil. Cu cele mai noi rezultate ale cercetării științifice proprii se prezintă și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și institutul de invățămînt superior, care dovedesc o preocupare stăruitoare pentru valorificarea. complexă și eficientă a resurselor de care dispun. De notat este faptul că in actuala ediție indicele de creativitate s-a dublat față de ediția precedentă. Expoziția se constituie într-o oglindă a potențialului economic al județului Bacău. (Gheorghe Baltă).



SCiNTEIA — slmbâtă 10 iunie 1989 PAGINA 5

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu recunoștință mesajul dumneavoastră de felicitare cu ocazia zilei independenței Regatului Hașemit al Iordaniei.Adresez, la rindul meu,, cele mai bune urări de prosperitate pentru poporul român prieten.

HUSSEIN I

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului Nikolai Ivanovici Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., o telegramă în care ii adresează, în numele guvernului și al său personal, cele mai calde felicitări și urări de noi succese in activitate cu prilejul reinvestirii sale în această funcție.în telegramă se exprimă convingerea că, pe baza înțelegerilor sta
Cronica zilei

Tovarășa Lina Ciobanu, viceprim- ministru al guvernului, a primit, vineri," pe Hadja Djedoua Diabate, secretar de’ stat pentru turism și hoteluri din Republica Guineea, care efectuează o vizită in țara noastră.în cadrul întrevederii au fost relevate relațiile de prietenie statornici-
Patriotismul

(Urmare din pag. I)determinant în perpetuarea ființei naționale.Aplicînd cu fermitate principiile și orientările de politică internă și externă adoptate de Congresul al îX-lea. statul socialist român promovează ferm ideea neamestecului în treburile interne ale altor state și soluționării conflictelor exclusiv pe calea tratativelor, a egalității depline între state mari, mijlocii și mici, a respectului independenței și suveranității naționale, redefinește conceptul de solidaritate internațională, așază pe temeliile originare ale socialismului științific raporturile dialectice dintre general și particular, național și internațional în procesul construcției socialismului, în relațiile dintre toate statele socialiste.Pe „portativul" istoriei vor rărni- ne definitiv înscrise — ca expresie a adevărului trăit și simțit de întreaga națiune română — aceste cuvinte, această apreciere sintetică a unei experiențe colective: „Am parcurs un drum lung de luptă politică, ideologică. Am desfășurat o intensă activitate de construcție economico-socială, de dezvoltare generală a patriei, in lupta hotărîtă împotriva dogmatismului, imobilismului, a șablonismului și — aș sublinia în mod deosebit — a cursului foarte periculos, care iși făcuse loc la un moment dat, chiar de negare a trecutului și istoriei milenare a poporului nostru, a carac- 

bilite cu prilejul întilnirilor la cel mai înalt nivel, de la București și Moscova, relațiile de strinsă prietenie, colaborare multilaterală și cooperare economică și tehnico- științifică dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste se vor dezvolta in continuare, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei socialismului și colaborării internaționale. (Agerpres)

te intre țările noastre și au fost abordate unele aspecte ale intensificării și diversificării colaborării româno- guineeze in diverse domenii de interes reciproc.La primire a luat parte Ion Stă- nescu, ministrul turismului.(Agerpres)
revoluționarteristicilor limbii române, de nihilism, de cosmopolitism, de ploconire față de tot ce era străin, de servilism, de lipsă de patriotism și spirit revoluționar". în gestul suprem și major de restituire istorică realizat de Congresul al IX-lea al P.C.R., de Congresele și Conferințele Naționale ale partidului de a- tunci încoace — care toate poartă pecetea neodihnei spiritului revoluționar, patriotic, creator al tovarășului Nicolae Ceaușescu. al strălucitei sale opere teoretice, filozofice, politice, ideologice — găsim nu numai originile unei noi gindiri, dâr și ale unui nou mod de acțiune, opțiune și decizie politică, ale unui nou mod de viață socialist românesc, ale unui nou mod de a fi al națiunii române socialiste, independente. suverane, înscrisă cu toate energiile ei creative pe magistrala socialismului multilateral dezvoltat, a comunismului.Partidul Comunist Român, secretarul său general, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovează Ia rangul de politică de stat, instituie ca principiu politico-moral suprem patriotismul, sentimentul demnității și mîndriei naționale, consonant cu acelea ale solidarității internaționale, deschizînd larg porțile progresului social, ale conlucrării puse în slujba cauzei socialismului, umanismului și păcii în lume.

Prof. univ. dr. 
Petru PANZARU

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul metalurgieiLa București au avut loc lucrările celei de-a doua ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul metalurgiei, la care au luat parte delegații din țările membre ale C.A.E.R. și din R.S.F. Iugoslavia.Lucrurile ședinței au fost conduse de tovarășul Marin Enache, ministrul industriei metalurgice, președintele in funcțiune al comisiei.Comisia a examinat stadiul pregătirii unor convenții și a altor documente privind colaborarea țărilor interesate pentru crearea, cu e- forturi comune, de. obiective. industriale in domeniul metalurgiei, stadiul realizării prevederilor convenției de specializare și cooperare in producția de tipuri deficitare de produse metalurgice și rezultatele colaborării in domeniul schimburilor de semifabricate din metale neferoase și rare.A fost examinat, de asemenea, stadiul colaborării pentru realizarea

Centenar Mihai Eminescuîn suita manifestărilor cultural- artistice prilejuite de centenarul Mihai Eminescu, în aceste zile sînt organizate o serie de dezbateri, expuneri, mese rotunde, spectacole literar-muzicale inspirate din creația poetului.Institutul: de Istorie șî Teorie Literară „G. Călinescu", Institutul de Lingvistică și Societatea de Științe Filologice au organizat, in colaborare cu Facultatea de Filologie din București, o sesiune științifică. Au participat critici și istorici literari,. cercetători, cadre didactice, un numeros public. Comunicările prezentate au relevat viziunea lirică-în creația poetului, structura și valențele limbajului eminescian, profunzimea imaginii. elaborate prin -vers, " identificarea marilor teme desprinse din literatura națională și universală. ’„Mihai Eminescu și patria ; mesajul patriotic al creației eminesciene" este tema' simpozionului organizat de Muzeul Literaturii Române, in care au fost prezentate aspecte legate de opera șl activitatea poetului. Sub egida aceleiași instituții culturale a fost prezentată expunerea „Mihai Eminescu, poet național și universal".
în cadrul acelorași manifestări, la Biblioteca Centrală Universitară din Capitală s-au desfășurat vineri mai multe manifestări omagiale. Astfel, a fost, deșchisă o amplă expoziție de carte ce reunește numeroase volume cuprinzind opera completă a Iui Mihai Emi- riescu, opeț-e alese, numeroase e- diții de poezii, bibliofile și bilingve, traduceri In diferite limbi, studii consacrate vieții și operei poetului, manuscrise, cărți rare, 

tematicii Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000 cu privire la : crearea de materiale semiconductoare cu noi proprietăți : metale și compuși ai acestora de înaltă puritate și cu proprietăți fizice deosebite ; elaborarea de metode biologice pentru extracția metalelor din minereuri greu prelucrabile șl cu conținut scăzut in metal : organizarea producției pentru materiale amorfe și microcristaline ; elaborarea de tehnologii și sisteme automatizate de conducere a proceselor pentru producerea de metale cu proprietăți Îmbunătățite și de înaltă calitate, pe baza aplicării de procese tehnologice noi, cu consumuri reduse de resurse.La ședința comisiei au fost examinate, și alte probleme ale. dezvoltării în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul metalurgiei.

documente din colecțiile B.C.U. șl Arhivelor Statului, periodice. în continuare au fost prezentate expunerile „Eminescu despre firea românească", „Ediția națională a operei lui Mihai Eminescu" și „Eminescu și marii săi prieteni".
★La Craiova a avut loc, sub auspiciile Societății de Științe Filologice din România, o manifestare culturală dedicată centenarului poetului nostru național. Au fost prezentate comunicările ..Eminescu și mituri ale antichității", „Ars poetica eminesciană", „Eminescu și literatura populară", „Eminescu — cultură și armonie" și altele. Cadre didactice universitare au prezentat comunicări în cadrul secțiunilor „Eminescu — poet național" și „Eminescu — poet universal". *Cenaclul literar „Luceafărul" al Centrului de Cultură și Creație al municipiului Giurgiu a organizat o masă rotundă intitulată „Tot mai citesc mălastra-ți carte". Momentul a fost însoțit de un recital de poezie din creația poetului. De asemenea, la Biblioteca județeană s-a desfășurat un colocviu avînd ca temă prezența poetului în aceșț oraș. Muzeul județean găzduiește 'în aceste zile, sub genericul „Centenar. Eminescu", o expoziție omagială in care sînt prezentate publicații și documente din colecțiile proprii.Manifestări similare urmate de spectacole literar-artistice s-au organizat și la centrele de cultură și creație din localitățile Călugăreni, Mihăilești, Bolintin-Vale, Florești- Stoeriești.

IAȘI
Realizări 

ale energeticienilorColectivul de la întreprinderea „Electrocentrale" din Iași, aflat în fruntea întrecerii socialiste pe ramură, Obține noi și semnificative realizări in producție. De la începutul anului și pină în prezent, acest harnic colectiv și-a onorat prevederile de plan cu un plus de 11 milioane kilowați oră energie electrică livrați în sistemul energetic național. De menționat că acest spor a fost realizat cu deosebire in centrala termoelectrică pe cărbuni de la Holboca și în condițiile încadrării stricte in normele consumurilor de energie și combustibil in instalațiile proprii. (M. Corcaci).
BOTOȘANI
Activități de mică industrieAcționind susținut în direcția dezvoltării micii industrii, a diversificării profilului de activități prin valorificarea superioară a resurselor locale, lucrătorii din cadrul Uniunii Județene a Cooperativelor de Producție, Achiziții, Desfacere a Mărfurilor Botoșani au obținut importante realizări privind preindustrializarea, prepararea și conservarea în sistem gospodăresc a legumelor și fructelor recoltate din terenuri proprii, gospodării-a- nexă și prin centrele de achiziții. La Frumușica, intr-o zonă cu întinse suprafețe de livezi, de cireși, vișini și pruni, s-a construit prin mijloace proprii o secție de preindustrializare a fructelor. La Botoșani se finalizează lucrările la un usca tor. de fructe de mare capacitate, prevăzut cu baterii de încălzire cu abur. Dezvoltarea permanentă a mijloacelor de mică industrie a dus la înregistrarea unor importante sporuri de producție. (Eugen Hrușcă).
SUCEAVA

Un fructuos schimb 
de experiențăLa Suceava s-au desfășurat, timp de două zile, lucrările schimbului de experiență cu tema „Tehnologii și produse noi in producția de mașini-unelte — TEHNOMUS ’89". Organizat de întreprinderea de Ma- șini-Unelte și institutul de invă- țămint superior din localitate, pentru a răspunde imperativelor legării învățămintului cu producția, promovării unor tehnologii moderne, de înaltă eficiență, și realizării unor mașini complexe, cu performanțe superioare, manifestarea a reunit cadre didactice universitare, cercetători, proiectanți și specialiști de la institute de profil și din întreprinderi constructoare de mașini din Capitală și din alte zone ale țării. în comunicările prezentate au fost abordate aspecte privind aplicarea in construcțiile de mașini a unor soluții de modernizare de înaltă eficiență și realizarea unor produse cu parametrii funcționali superiori. (Sava Bejinariu).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A PORTUGALIEI

Domnului MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze LISABONACu ocazia Zilei naționale a Republicii Portugheze, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul portughez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul portughez aniversează la 10 iunie crearea statului național. Țară independentă de peste opt secole. Portugalia, odinioară unul din marile imperii coloniale ale lumii, a avut o istorie sinuoasă, in cursul căreia s-au înregistrat atit epoci de înflorire, cit și de declin. Devenită republică la sfîrșitul primului deceniu al secolului nostru, această țară a cunoscut doar un scurt răstimp de dezvoltare normală. Regimul parlamentar era răsturnat în 1926 printr-o lovitură militară, înlesnin- du-se instaurarea treptată a unui regim de tip fascist, care a asuprit poporul portughez timp de aproape cinci decenii. Regimului antipopular i s-a pus capăt prin actul insurecțional de la 25 aprilie 1974, înfăptuit de militari patrioți, sprijiniți din primul moment de masele populare. „Revoluția garoafelor", cum a fost denumit acest act istoric, a făcut posibilă trecerea Ia un regim democratic, grăbind, in același timp, sfîrșitul celui mai vechi imperiu colonial, prin victoria luptei de eliberare a popoarelor din coloniile portugheze din Africa.în perioada care a trecut după înlăturarea vechiului regim. Portugalia a cunoscut un șir de notabile prefaceri politico-sociale, înce- pînd cu restaurarea libertăților publice si crearea de instituții democratice stabile.în pofida unor serioase dificultăți pe nlan economic și social, Portugalia este animată de hotă-
tv

13.00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă (color)
14.45 Săptămina politică
13,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenclclopedia (color)
19,50 Țara mea de glorii, țara mea de 

dor (color). Spectacol literar-muzl-

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 10 iunie, ora 20 — 
13 iunie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi relativ caldă, cerul va fi variabil, 
mal mult noros în prima parte a in
tervalului în nord-est și estul țării, 
apoi în regiunile sud-estice și sudice. 
Ploi, ce pot avea și caracter de aversă, 
vor cădea la .început în nord-estul șl 
estul țării, iar apoi pe arii mal restrinse 

rirea de a urma calea dezvoltării democratice, concomitent cu promovarea in continuare a unei politici externe de lărgire a raporturilor cu toate țările, indiferent de orinduirea lor politică și socială.Poporul român, care se simte a- propiaț de poporul portughez prin originea latină comună, prin afinități de limbă și cultură, a salutat răsturnarea regimului fascist din Portugalia, și-a manifestat solidaritatea deplină cu lupta forțelor care militau pentru dezvoltarea democratică a țării, pentru progresul economic și social. Țara noastră s-a numărat printre primele state care au recunoscut noul regim portughez, iar în perioada care a trecut de atunci raporturile româ- no-portugheze au cunoscut o considerabilă extindere și diversificare. Acest curs a fost puternic stimulat de întîlnirile și convorbirile româno-portugheze la nivelul cel mai înalt. Acordurile și înțelegerile stabilite cu aceste prilejuri au creat un cadru favorabil amplificării raporturilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre cele două țări și popoare, în avantajul reciproc, în folosul cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Cu ocazia sărbătorii naționale a Portugaliei, poporul român își reafirmă sentimentele de prietenie față de poporul portughez, adre- sîndu-i sincere urări de progres și prosperitate.
cal-eoregraflc prilejuit de centena
rul Eminescu

20,40 Film artistic (color). „Aceasta este 
casa noastră". Producție a studiou
rilor cinematografice sovietice. Cu: 
Vladimir Zamenski, Irina Mlroșni- 
cenko, Armen Djigarhanian, Petr 
Veliaminov, Vasili Merkurlev, Vse
volod Sanaev, Oleg Iakov, Ale- 
xandr Borisov. Regia : Viktor 
Sokolov

22,30 Telejurnal
22,35 închiderea programului 

în sud-est și sud. In celelalte regiuni, 
ploile vor fi izolate. Vlntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
In estul și sud-estul țării cu viteze pină 
la 45—55 kilometri pe oră. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime, in general, in
tre 20, șl 30 de grade. La București: 
Vremea va fi relativ caldă, cerul, va
riabil la început, va deveni mal mult 
noros, cînd va ploua. Vlntul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
trecătoare în ultima parte a intervalu
lui. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 13 și 17 grade, iar cele ma
xime intre 25 șl 29 de grade.'

(Urmare din pag. I)faima produselor tulcene nu doar în tară, ci si peste hotare. Să amintim doar că masivele picioare ale noilor poduri de la Cernavodă și Fetești sînt extrase și fasonate la Tulcea.Dar să traversăm orașul, urcînd pe o altă colină. I se spune Dealul Taberei. Pînă în urmă cu douăzeci și ceva de ani aici n-a existat decît uitare. Cîteva căsuțe mici, acoperite în majoritate cu stuf, se zăreau parcă ieșite din no- roful bălților de la poale. După reorganizarea ad- ministrativ-teritorialâ a țării, peisajul dezolant a dispărut. La indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe culmea Dealului Taberei a luat naștere combinatul metalurgic. ..De fapt, spune maistrul Severin Iri- ciuc, șeful secției I feroaliaje — așa a început noua identitate economică a municipiului. Esențial a fost curajul oamenilor de a înfrunta noul. Noul a însemnat aici trecerea, în doar cîțiva ani, de la îndeletnicirea de pescar sau de hamal în port, de marangoz sau de țăran la oea de metalurgist, chimist sau constructor de nave".Și acest fapt a rămas însă de domeniul amintirilor. între altele, noul despre care vorbim este ilustrat elocvent chiar de evoluția lui Severin Iri- ciuc. Biografia sa profesională a parcurs drumul de Ia ucenic la maistru, apoi Ia răspunderea de conducător al celei mai importan
ACTUALITATEA SPORTIVĂAUTOMOBILISM. Astăzi, la Baia Mare s-a dat startul in competiția automobilistică Raliul Dunării — Dacia. Au fost înscrise 119 echipaje din Bulgaria, Polonia, R.D.G., U.R.S.S. și România. Concurenții au de parcurs un traseu dificil pe serpentinele Gutiiului, prin satele Ho- teni, Budești, orașele Cavnic, Baia Sprie, stațiunea Izvoarele și retur Baia Mare. Amintim că acest raliu este nominalizat în cadrul Federației Internaționale de Automobilism și contează pentru „Cupa Prieteniei", „Cupa Balcanică" și campionatul republican al României. (Gheorghe Pârja).PENTATLON. între 24 și 30 iunie se vor desfășura in Capitală în

trecerile Campionatelor internaționale ale României la pentatlon modern.La competiție și-au anunțat participarea sportivi din Bulgaria. Canada, Egipt, Italia. Japonia, Polonia, U.R.S.S. și România.SCRIMA. în clasamentul final al „Cupei mondiale" la floretă feminin, pe primul loc s-a situat scri- mera vest-germană Zita Funken- hauser cu 72 puncte, urmată de coechipiera sa Anja Fichtel — 68puncte, Fiorela Bortolozzi (Italia), Sabine Bau (R.F. Germania) — cu cîte 50 puncte, Dorina Vaccaroni (Italia) — 45 puncte, Elisabeta Tu- fan (România) — 42 puncte, Angela Dobmeier (R.F. Germania), Diana

Bianchedi (Italia) — eu cite 41 puncte etc.TENIS. Finala probei, de simplu feminin din cadrul turneului internațional de tenis de la Roland Garros se va disputa între campioana vest-germană Steffi Graf și jucă- toarea spaniolă Arantxa Sanchez.în semifinale, Steffi Graf a învins-o cu 6—3, 3—6, 6—3 pe Monica Seles (Iugoslavia), iar Arantxa Sanchez a dispus cu 6—2, 6—2 de Mary Fernandez (S.U.A.).BASCHET. în primul meci al finalei campionatului de baschet al S.U.A. (finală care se desfășoară după sistemul „cel mai bun din 7 partide"), Detroit Pistons a întrecut cu 109—97 echipa Los Angeles Lakers.

te secții din combinatul metalurgic, singura unitate din țară care produce feroaliaje.De domeniul amintirilor a rămas și pentru Vasile Ursu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Alumină, momentul în care, pe aoelași deal, o dată cu primul pilon bătut s-a născut unitatea astăzi de două ori distinsă cu înaltul „Ordin al Muncii" 
„Poarta Deltei"

clasa I. „Pentru rezultatele din anul trecut — spune el — sperăm că îl vom obține acum pe al treilea. Și mergem mai departe. Căci cele 12 mii de tone de alumină calcinată livrate suplimentar pe primul trimestru, cantitate ce reprezintă de fapt onorarea angajamentului asumat în întrecerea socialistă, ne permite să aspirăm la cel de-al 4-lea „Ordin al Muncii»...".La poalele Dealului Taberei, la Dunăre, in fața cargoului de 15 000. tdw, aflat în fază avansată de armare, îmi vin în minte cuvintele inginerului Duțu Constantin, directorul întreprinderii de Construcții Nave și Utilaje Tehnologice : „In urmă cu numai 20 de ani. aici erau bălți. Tradiția construcției de nave exista la Tulcea, dar ea se rezuma doar la construcția de bărci (ma- 

rangozerie n.n.) și la reparațiile micilor ambarcații mecanizate ale deltei. Indicațiile date de secretarul general al partidului, aflat în vizită pe șantier, privind modernizarea fluxurilor tehnologice ne-au permis nu numai fabricarea unor nave de mare tonaj, ci și diversificarea producției. Realizăm acum barje de diferite capacități pentru transportul fluvial și pe

Canalul Dunăre-Marea Neagră, traulere destinate pescuitului costier, echipamente hidromecanice si alte numeroase produse".O să întrebați ce se întim- plă pe celelalte coline ale Tulcei. Să ne reîntoarcem la documente. Pe la 1853, un călător francez, ajungînd și prin aceste locuri, era entuziasmat, după cum scrie el, de „...una din cele mai plăcute priveliști din cîte se pot vedea în lume. Este vorba de o armată de mori de vint, zorind care mai de care... Orașul este destul de întins, casele sint separate între ele. iar unele au cîte două etaje. Grupurile de copaci care le despart cresc pînă lingă Dunăre și au trunchiurile acoperite, în parte, de Inundații".Din armata de mori au mai rămas, simbol, două :

una la stadion — tabelă de marcaj — și alta la muzeu. Din casele cu două etaje au mai rămas puține, căqi Tulcea s-a întins pe celelalte coline din jur pe câne s-au construit mari ansambluri de locuințe. Practic. Tulcea veche a rămas doar în acuarelele pictorului Constantin Găvenea. în locul „coloanelor" de altădată, sub care se ghem.uiău o serie de prăvălii cu nimicuri, se înalță un modern complex arhitectural mărginind marea piață, în care statuia lui Mircea cel Mare amintește, veșnic, cine sin- tem și de cînd sîntem.Doar străzile curg șiastăzi ca și. altădată spre Dunăre. Dar parcă și Dunărea este alta. O faleză modernă, cea mai frumoasă din țară — cum le place tulcenilor să spună — pe care s-a construit un modem ansamblu de locuințe. Străjuiește portul. De fapt, porturile. Căci Tulcea are astăzi 5 porturi : portul industrial, portul șantierului naval, portul comercial, portul de pasageri și portul turistic.Sînt șapte coline la Tulcea. Am. spune că ele sînt și șapte coloane ale împlinirilor din evul socialist, ale împlinirilor care de două decenii încoace devin tot mai numeroase, tot mai bogate.Tulcea, un oraș modem, un oraș care reprezintă, așa cum l-a definit tovarășul Nicolae Ceaușescu, „o poartă demnă de intrare, pe Dunăre, în România".
Adrian VASILE

NEPTUN

0 stațiune cu fața 
spre soare— Oricît v-am vorbi despre modul în care ne-am pregătit — mai temeinic decît oricînd — pentru actualul sezon estival, oricît de relevante ar fi statisticile și oricît de tentante noutățile cu care ne întîmpinăm acum oaspeții, tot: mai numeroși, din țară și de peste hotare, nimic nu poate fi mai convingător decît ce vede omul, cu ochii lui, la fața locului. Așa că vă propunem un „tur de orizont", la pas, prin stațiunea noastră.Urmînd îndemnul directorului stațiunii „Neptun", Gavril Tamaș, am străbătut, de la un capăt la altul, această oază de sănătate și odihnă, una din cele mai frumoase perle din șiragul stațiunilor de pe însoritul Litoral românesc al Mării Negre. La „Bîlea", unul din complexele hoteliere reprezentative ale stațiunii, responsabilul acestuia. Constantin Purcărea. ne-a spus că numai cu cîteva zile înainte sosiseră aici peste 600 de turiști din țară și de peste hotare. $i gazda noastră nu și-a putut ascunde min- dria, auzind că șefa firmei „Rotours" din R. F. Germania, doamna Ann- Katrin Kornblum, și-a împărtășit în termeni elo- gioși impresiile despre atenția și ospitalitatea de care se bucură la Neptun. Printre oaspeții din țară l-am întîlnit si pe Gheorghe Stanciu din Sinaia, care ne-a spus :— Ca om care trăiesc în- tr-un oraș-stațiune, care știu ce înseamnă turismul— și nu numai cel montan— pot să vă asigur că aici, la Neptun, condițiile de cazare, de masă și agrement sînt dintre cele mai bune. Ca să nu mai spun că acum, în prima parte a lunii iunie, stațiunea Neptun e mai plină de prospețime, mai frumoasă și mai primitoare ca oricînd.— Și mie imi place să vin la Neptun, aproape în fiecare an, în prima ju

mătate a lunii iunie — a- daugă maistrul Mircea Io- nescu din Capitală — pentru că, sincer șă fiu, în iulie și august, în așa-zisul „sezon de vîrf". e prea mare aglomerație, chiar și pe pîajă. Eu vin la mare pentru, a-mi îngriji sănătatea, dar vin și ca să mă odihnesc. în liniște, să-mi refac forțele pentru a-mi relua munca mai spornic. M-ați întrebat de ce vin mereu la Neptun și de ce îmi place atît de mult aici 1 Vă răspund tot cu o întrebare : „Păi dumneavoastră știți cum arătau locurile astea acum un sfert de veac, cînd am trecut, întîmplător. prima dată pe aici ? Nu era absolut nimic, nici măcar un semn că aici va fi cîndva o stațiune. Și ce stațiuneIntr-adevăr, „actul de naștere" al stațiunii Neptun a fost semnat în anul 1967. cînd s-au dat în folosință, pe un petic de pă- mint, primele hoteluri, primele case de odihnă, primele amenajări, modeste, pentru agrement. Apoi, an de an, stațiunea Neptun a cunoscut o puternică dezvoltare și modernizare a bazei sale materiale, devenind astăzi cunoscută și apreciată în toată țara și pe toate meridianele globului, cu o capacitate de cazare de peste 18 200 locuri în hoteluri, case de odihnă șl popasuri turistice — toate gîndite și integrate într-un ansamblu armonios. echilibrat. Din carnețelul său, pe care-1 poartă mereu cu sine, secretarul comitetului de partid al stațiunii. Ion Vulcan, ne înfățișează cîteva date și cifre care ne a- trag cu deosebire atenția și pe care le notăm că atare. Așadar, stațiunea Neptun dispune acum de 41 de hoteluri, numeroase case de odihnă și două popasuri turistice, 32 de restaurante, 3 braserii, 30 de bufete, 50 de baruri de zi, unități comerciale și prestatoare de servicii, cofetării, 4 piscine acoperite și

10 piscine în aer liber, 13 terenuri de tenis și 5 de minigolf, un tobogan acvatic, două lacuri de agrement, un centru de distracții pentru copii. Să mai adăugăm faleza cu atît de tentanta invitație la o promenadă reconfortantă, plaja largă și întinsă pe trei kilometri, cu nisipul fin și scăldată de un soare generos. Să mai a- dăugăm și frumoasele parcuri, spațiile verzi, covoarele de flori multicolore.Despre cîteva din noutățile cu care stațiunea Neptun își întîmpină oaspeții din țară șl din străinătate în acest sezon estival ne-a vorbit directorul acesteia, Gavril Tamaș:— Mai întîi, o precizare : pregătirile pentru vara ’89 nu le-am început de ieri — de alaltăieri, ci exact din toamna trecută, chiar din ziua în care ultimii oaspeți s-au mai bucurat de plajă și de soare. In temeiul unui program riguros întocmit, am efectuat lucrări de ridicare a gradului de confort la un număr important de unități de cazare. La hotelurile „Dacia" și „Romanța" s-au construit noi holuri cu utilități multiple, iar „Apollo" și „Miorița" beneficiază acum de mobilier nou. funcțional. Alte lucrări au vizat modernizarea și intimiza- rea mai multor unități, inclusiv de alimentație publică, iar în zona hotelurilor „Prahova", „Co- vasnă" și „Clăbucet" s-a construit o nouă piscină. Nu departe de faimosul 

restaurant „Calul Bălan" s-a deschis un altul, cu denumirea „Rustic", în- tr-o arhitectură originală, care cunoaște, din primele zile, o mare afluență de turiști. în vecinătatea hotelului „Craiova" s-a dat în folosință o nouă cofetărie, zonele verzi au fost extinse și am plantat zeci de mii de arbuști ornamentali și flori. Foarte multe flori, mai ales trandafiri. în același timp, ne-am preocupat de ridicarea pregătirii profesionale a întregului nostru personal, dar și de educarea lui. de creșterea gradului de răspundere și spirit civic, astfel incit serviciile, tot mai multe și mai diverse, pe care le oferim oaspeților noștri, să aibă un numitor comun : calitatea. Și aceasta, nu numai în perioada aprilie-octom- brie, ci pe întreg parcursul anului, întrucit stațiunea noastră a devenit și o importantă „uzină de sănătate" cu program permanent la complexul balnear „Doina".Policlinica și hotelul cu același nume „Doina" se constituie într-unul dintre cele mai moderne complexe balneare. El dispune de o bază de tratament dotată cu cabinete de consultații, laboratoare, instalații de electroterapie și masaj, secții de hidro- terapie și împachetări cu nămol, săli de gimnastică medicală și piscină acoperită. cu apă de mare încălzită. Aici. în tot timpul anului se tratează afecțiuni reumatismale cronice și degenerative, artroze și 

spondiloze, sechele post- traumatice și postoperatorii, afecțiuni ale sistemului nervos periferic și altele. Personal medical de / înaltă calificare aplică proceduri bazate pe nămol sapropelic din lacul Te- chirghiol, se fac tratamente cu Gerovital, Asla- vital și Pell-Amar. preparate românești de faimă mondială.Aflăm de la interlocutorul nostru că. în cadrul pregătirilor actualului sezon estival, o atenție deosebită s-a acordat și se acordă modului în care oaspeții stațiunii își petrec timpul liber într-un mod cît mai util și plăcut. Au loc numeroase spectacole cultural-artistice, se organizează tururi ale Litoralului, excursii la monumentele istorice și de artă, pe Canalul Dunăre — Marea Neagră și în mirifica Deltă a Dunării.Ambianța și farmecul deosebit pe care pădurea Comorova le conferă stațiunii cu care face „corp comun", condițiile optime de cazare, masă și a- grement, serviciile de calitate oferite fac din stațiunea Neptun, mereu cu fața spre soare și ospitalitate, una din cele mai atrăgătoare oaze de sănătate și odihnă reconfortantă, iar un sejur sau o vacantă petrecute aici devin de neuitat.
Petre POPA 
Lucian CRISTEA I

cinema
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri și azi) : VICTORIA (16 28 79)
— 18; 19,30, CULTURAL (83 50 13) — 
17: 19
«Cuibul de viespi : VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
CULTURAL — 9; 11; 13; 15

• Maria și marea: AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13: 15: 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Maria și Mirabela in Tranzlstoria : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Francois Villon : STUDIO (59 53 15)
— 10; 14; 18
• Ar trebui să fie mereu duminică : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 11; 13; 15; 
17; 19
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13

• Gobseck: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : DACIA 
(50 35 94) — 9; II; 13; 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer: UNION (13 49 04)
— 8,45: 11,30; 14,15; 17; 19,45
• Cuibul salamandrelor : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30
• De la literatură ia film : PATRIA
(11 86 25) — 9;11,15; 13,30;: 15,45; 18; 
20,15
• Caz cu caz nu se potrivește : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Comisarul : COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19

• Șatra: PACEA (71 30 85) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Detașamentul 33 : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Ioneștii — 18; (sala Atelier) : 
Jocul Ielelor — 18

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : „Panoramic 
XX" prime audiții. Ansamblul „CON
TEMPORAN". Conducerea muzicală 
Marcel Spinei — 17,30; (Ateneul Ro
mân) ; Seară de sonate. Gabriel Bălă
— violă, Mihai Ungureanu — pian
— 19
• Operă Română (13 18 57) : Frel- 
schiitz — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Su- 
zana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Schitu Mfigureanu, 14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maidanul 
cu dragoste — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : 
Lewis șl Alice — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul șatiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo — 18

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Spectacol folclo
ric extraordinar — 18,30
« Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
in sala Teatrului de comedie) : Hoțul 
sentimental — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Mănușa — 11
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dalbul pribeag — 19



Pacea—năzuință fundamentală 
a popoarelor

Crearea unor zone libere de armamente ar contribui 
la realizarea unui climat favorabil relațiilor 

între statele europeneBERLIN 9 (Agerpres). — Președintele mișcării antirăzboinice „Generalii pentru pace", Michiel von Meyenfeldt, a relevat, într-un interviu acordat ziarului „Neue Zeit" din R.D.G., că zonele libere de diferite genuri de arme oferă posibilități pentru realizarea unui climat favorabil relațiilor dintre statele Europei. Totodată, el s-a pronunțat pentru realizarea unor sisteme militare cu caracter strict defensiv, ca un prim pas în direcția desființării lor totale. Referindu-se la activizarea miș
NU pericolului militarizăriiPORT LOUIS 9 (Agerpres). — Popoarele din regiunea Oceanului Indian nu mai doresc să fie expuse amenințării războaielor, determinată de marea concentrare de baze și flote militare străine, a declarat președintele Uniunii organizațiilor de

Inițiativă pacifistăBERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- gerpres). — Primarul Berlinului occidental, Walter Momper, a declarat că acest oraș intenționează să adere la organizația „Pentru promovarea solidarității orașelor în eforturile de eliminare totală a armelor nucleare". In cadrul unei convorbiri avute cu președintele Fun-
Conferința anuală a Organizației 

Internaționale a MunciiGENEVA 9 (Agerpres). — Eforturile a numeroase state ale lumii vizînd realizarea unei utilizări depline a forței de muncă și progresul social au suferit un recul serios în ultimul deceniu. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului prezentat de directorul general al Biroului Internațional al Muncii în cadrul lucrărilor celei de-a 76-a conferințe anuale a O.I.M., care se desfășoară la Geneva.In multe țări industrializate, șomajul a atins cele mai ridicate niveluri din întreaga perioadă postbelică, afectînd milioane și milioane de oameni, care au îngroșat rîndurile categoriilor sociale celor mai dezavantajate din aceste țări — se arată în document. In același timp, șomajul, subdezvoltarea și agravarea sărăciei confruntă majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, determinînd
Acte de intimidare și șantai împotriva 

populației namibiene
— denunțate de o comisie a Institutului american 

de drept internaționalWINDHOEK 9 (Agerpres). — Forțele de poliție ale regimului marionetă de la Windhoek recurg Ia numeroase acte de intimidare și șantaj împotriva populației, încâlcind astfel flagrant prevederile Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind Namibia, se arată intr-un raport al Comisiei internaționale a Institu

Dezvoltarea colaborării economice in Balcani - in interesul 
progresului fiecărui popor, al păcii și bunei vecinătățiIn evoluția de ansamblu pe care a cunoscut-o climatul politic în Peninsula Balcanică, reuniunea ministerială in problemele cooperării industriale și transferului de tehnologie între statele din regiune, desfășurată in aceste zile la București, s-a înscris, potrivit aprecierii unanime, ca un eveniment de o deosebită însemnătate, ea dînd expresie dorinței comune a țărilor participante — Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România — de a extinde colaborarea dintre ele într-un domeniu atît de important pentru progresul economic și social, pentru întărirea politicii de independență și suveranitate a fiecărei națiuni.Pentru România, țară-gazdă a reuniunii, dezvoltarea relațiilor de colaborare și bună vecinătate în Balcani constituie, așa cum se știe, una din orientările definitorii ale politicii sale externe, ceea ce își găsește reflectare în multiple inițiative vizînd transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțelegerii. fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine. Reafir- mînd acest mare deziderat, în cu- vîntarea rostită cu prilejul primirii conducătorilor delegațiilor țărilor participante Ia reuniune, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU adresa îndemnul : „Să transformăm, realmente, Balcanii într-o zonă puternică a colaborării economice, teh- nico-științifice și culturale și, o dată cu aceasta, într-o zonă a păcii și colaborării".Există în această privință o serie de premise din cele mai favorabile. Este vorba în primul rind de faptul că în ultimii ani intre țările din regiunea balcanică s-au pus bazele unor importante acțiuni de colaborare. în același timp, se manifestă un larg interes pentru dezvoltarea și diversificarea formelor de cooperare, pornind de la caracterul complementar al economiilor naționale respective, de la avantajele pe care le oferă apropierea geografică.In lumina' acestor premise, reuniunea de la București a prilejuit un schimb util și constructiv de o- pinii, înțelegerile de principiu la care s-a ajuns marcind un progres important pe linia eforturilor statelor balcanice îndreptate spre dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării economice. Dezbaterile s-au concentrat, astfel, asupra identificării principalelor domenii de interes reciproc și definirii unor căi și modalități practice de punere mai deplină în valoare a multiplelor posibilități de cooperare oferite de potențialul industrial și de cer

cării pentru pace, generalul olandez în retragere a apreciat că tot mai mulți oameni din diferite țări ale lumii își exprimă dorința de pace, se angajează în lupta împotriva armelor nucleare și înarmărilor și a remarcat că acesta este „un proces de emancipare care nu poate fi stăvilit". Von Meyenfeldt a criticat doctrina „descurajării" a N.A.T.O. și a subliniat necesitatea renunțării la amenințarea cu forța și cu distrugerea in masă.
regiunea Oceanului Indiantineret din Mauritius (U.M.Y.O.), Anand Jugroo, în cadrul unei conferințe de presă. Oceanul Indian, a spus el, nu trebuie să devină loc de confruntări, ci de colaborare rodnică și pace.

în Berlinul occidentaldației pentru cultură și pace a orașului Hiroshima, Gero Kawai, Momper a relevat că, la 22 iunie, deputății Senatului Berlinului occidental se vor pronunța asupra acestei propuneri. Organizația menționată a fost inițiată de orașele Hiroshima și Nagasaki.

reduceri substanțiale ale standardului de trai al popoarelor acestor state. Climatul internațional defavorabil este resimțit de țările lumii a treia prin inechitatea sistemului fi- nanciar-valutar internațional, prin deteriorarea termenilor de schimb și prin măsurile protecționiste adoptate de țările dezvoltate in detrimentul produselor provenind din țări în curs de dezvoltare. Un factor agravant, cu profunde rezonanțe economice și sociale, îl reprezintă împovărătoarele datorii externe. în acest domeniu, printr-un mecanism financiar internațional extrem de inechitabil, țările sărace au devenit exportatori de capital, ceea ce frustrează economiile lor de resursele financiare reclamate cu acuitate pentru dezvoltare economică și socială — subliniază raportul.

tului american de drept internațional, dat publicității la Windhoek. Documentul cere dizolvarea imediată a brigăzilor speciale care activează în cadrul poliției regimului de la Windhoek și crearea în locul lor a unui organ independent pentru supravegherea alegerilor din noiembrie.

cetare tehnico-științifică de care dispun țările regiunii.Potrivit comunicatului comun publicat la încheierea lucrărilor reuniunii, statele baleanice și-au exprimat voința de a examina posibilitățile de intensificare a cooperării industriale și a transferului de tehnologie intr-o serie de domenii, între care construcțiile de mașini și echipamente utilizate în exploatarea surselor refolosibile de energie, agricultură, electronică, electrotehnică, industria chimică și petrochimică, valorificarea superioară a resurselor naturale, cercetarea și dezvoltarea de noi materiale și tehnologii. In același timp, a fost înscrisă hotărirea țărilor participante de a facilita dezvoltarea unor forme 
Pe marginea reuniunii ministeriale de la București 
în problemele cooperării industriale și transferului 

de tehnologie între statele balcanice

avansate de cooperare industrială și de transfer de tehnologie, cum sint : elaborarea in comun de studii și proiecte industriale, acordarea de asistență tehnică, inclusiv pregătirea de personal calificat, lucrări de exploatare a unor resurse naturale în statele balcanice și în terțe țări, realizarea de obiective industriale care să fie plătite prin produsele obținute, înființarea de societăți mixte și promovarea de investiții comune între țările interesate.Comunicatul comun al reuniunii consemnează, totodată, o serie de recomandări referitoare Ia căile și mijloacele de intensificare a cooperării industriale și a transferului de tehnologie între țările balcanice : organizarea de consultări bi și multilaterale periodice, pe ramuri și sectoare industriale specifice, de interes reciproc ; facilitarea fluxului informațional cu privire la posibilitățile de dezvoltare a cooperării industriale și a transferului de tehnologie, prin intermediul camerelor de comerț și industrie și al organismelor competente din țările balcanice; perfecționarea cadrului juridic al colaborării în domeniile respective, prin încheierea de acorduri privind cooperarea economică, industrială și tehnică, cooperarea pe terțe piețe, evitarea dublei impuneri, promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor, extinderea colaborării cu organismele specializate ale O.N.U. în vederea evaluării progreselor realizate și a convenirii direcțiilor viitoare de acțiune, s-a recomandat con

Donații de cărți românești 
unor biblioteci din Filipine și Costa Rica

MANILA 9 (Agerpres). — Ambasada Republicii Socialiste 
România din Filipine a donat Bi
bliotecii primăriei orașului Manila 
un set de cărți cuprinzind la loc de 
cinste lucrări din gindirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. La festivi-

★

SAN JOSE 9 (Agerpres). — 
Ambasada română din San Jose a 
făcut o donație de cărți Bibliotecii 
„Eugenio Fonseca Tortos" a Facul
tății de -științe sociale a Universi
tății Costa Rica. Intre volumele 
oferite se află lucrări din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in
clusiv lucrări publicate de edituri 
latino-americane. Au fost donate, 
de asemenea, lucrări de referință 
privind istoria veche și modernă a 
poporului nostru, realizările Romă-

„Zilele culturii românești" 
în R. D. Germană

BERLIN 9 (Agerpres). — Coralia 
Popescu transmite : In perioada 
6—10 iunie s-au desfășurat „Zilele 
culturii românești" in R.D. Germa
nă. Dedicate celei de-a 45-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă de la 23 August 1944, ma
nifestările incluse in program se 
constituie în momente artistice defi
nitorii ale culturii românești con
temporane. La Berlin, Erfurt, Dres- 
da, Gera, Potsdam, Karl Marx 
Stadt, Schwerin, Rostock și in nu
meroase alte orașe ale R.D. Germa
ne au fost deschise expoziții, au 
avut loc spectacole de cintece și 
dansuri populare românești, concer
te vocal-instrumentale, prezentări 
de filme, mese rotunde privind arta 
scenică și creația muzicală din țara 
noastră.

De peste trei decenii, declara mi
nistrul culturii al R.D.G., Hans 
Joachim Hoffmann, „Zilele culturii" 
au devenit forme concrete, com
plexe și relevante pentru buna cola
borare intre R.D. Germană și

Manifestări cu prilejul centenarului Eminescu
CAIRO 9 (Agerpres). — In cadrul 

manifestărilor consacrate marcării 
centenarului Eminescu în Egipt, co
tidianul de limba arabă „Al-Goum- 
huria" a publicat un articol despre 
viața și activitatea literară ale ma
relui poet, însoțit de portretul său 
și poezia „Egipetul" în traducere 
arabă.

Printre alte manifestări dedicate 
aceluiași eveniment au figurat : o 
emisiune specială Eminescu trans
misă de postul de radio Cairo, cu 
recitări din creația poetică emines
ciană ; publicarea in buletinul 
bianual al Comisiei Naționale 
UNESCO din Egipt a unui articol 
despre viața și activitatea marelui 
poet român ; un simpozion pe tema 
centenarului eminescian organizat 
de Facultatea de arte din Cairo.

Totodată, Ambasada română din 

vocarea — în principiu Ia fiecare doi ani — pe baza rotației, de reuniuni ministeriale cu privire la cooperarea industrială și transferul de tehnologie in Balcani.Perspectiva conturată de înțelegerile de la București se întemeiază pe rezultatele incurajatoare înregistrate în ultimii ani. Extinderea tot mai largă a schimburilor comerciale, inițierea de acțiuni de colaborare de o mare diversitate — de la utilizarea complexă a Dunării la cooperarea in ramuri de virf ale tehnicii și realizarea in comun a unor importante obiective economice de interes reciproc in sectoarele energetic, minier, transporturi și telecomunicații — ilustrează, într-adevăr, posibilitățile largi existente pentru o și mai strin- 

să colaborare. Acțiunile de cooperare de pină acum reprezintă insă, așa cum s-a apreciat și la reuniunea de la București, doar un început. Nivelul de dezvoltare al statelor din zonă, preocuparea lor pentru înfăptuirea unor importante programe, pentru accelerarea dezvoltării forțelor de producție fac necesară, pe lingă sporirea efortului propriu al fiecărei țări, extinderea cooperării dintre ele în toate domeniile de activitate. In acest context, România consideră de o mare importanță colaborarea in domeniul industriei și transferului de tehnologie și apreciază că țările din Balcani, printr-o bună conlucrare, pot soluționa împreună multe probleme la nivelul celor mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, pot să-și asigure o dezvoltare mai puternică economico-so- cială, in general. „Iată de ce, arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, noi ne pronunțăm ferm și sintem pentru dezvoltarea largă a colaborării noastre și salut cu multă satisfacție Înțelegerile la care s-a ajuns, și cu acest prilej, in această direcție. Sint primii pași, dar sint pași necesari și foarte importanți, repet, pentru o largă colaborare între țările noastre!"Noile tendințe din regiune, progresele colaborării în diferite domenii au o profundă semnificație dacă se are în vedere că Peninsula Balcanică oferă imaginea unei zone geografice de o mare diversitate. Aici există țări cu orinduiri sociale dife

tate a participat primarul Manilel, 
Gemiliano Lopez, care, mulțumind 
pentru volumele oferite, a relevat 
că acestea vor contribui la mai 
buna cunoaștere in Filipine a reali
zărilor pe diferite planuri ale 
României.

★
niei în anii socialismului, alte vo
lume. Cu această ocazie a fost pre
zentată o expunere, subliniin- 
du-se succesele remarcabile obți
nute de România socialistă, cu deo
sebire in ultimii 24 de ani.

Mulțumind pentru donație, de
canul facultății, prof. dr. Ana Ce
cilia Escalante, a evocat tradițiile 
de luptă pentru libertate și inde
pendență ale poporului nostru, po
litica de largă cooperare interna
țională promovată de România.

România. Expresii ale politicii cul
turale promovate de țările noastre, 
„Zilele culturii" sint de fiecare dată 
ferestre deschise spre mai buna cu
noaștere, spre apropiere și înțele
gere reciprocă, spre împlinirea idea
lului suprem — pacea, lumii. Arta 
românească este cunoscută și bine 
reprezentată in R.D.G. Un mare 
număr de artiști români evoluează 
în prezent in orchestre și ansam
bluri de operă și balet ale R.D.G., 
acestora alăturindu-li-se turneele 
periodice ale unor colective și soliști 
din București și din alte orașe ale 
României. Vom răspunde multiple
lor prezențe artistice românești in 
țara noastră cu „Zilele culturii din 
R.D.G." în România, programate in 
luna septembrie, manifestări puse 
sub semnul aniversării a patru de
cenii de la întemeierea R.D. Ger
mane. Ne aducem astfel contribuția 
la promovarea și larga cunoaștere a 
culturilor noastre socialiste, la în
tărirea prieteniei și colaborării re
ciproce, a subliniat ministrul cultu
rii al R.D.G.

capitala egipteană a donat exempla
re din opera poetului Mihai Emines
cu Universității din Cairo, Asocia
ției ziariștilor și Radioteleviziunii 
egiptene.

OTTAWA 9 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor organizate in 
Canada pentru marcarea centena
rului Luceafărului poeziei româ
nești, la Universitatea din Ottawa 
a avut loc vernisajul expoziției 
„Mihai Eminescu — marele poet al 
românilor". Expoziția ilustrează as
pecte semnificative din viața, crea
ția și activitatea poetului nostru na
țional, punind in evidență, de ase
menea, originalitatea și însemnă
tatea operei sale. O culegere în
mănunchează cele mai cunoscute 
poezii ale lui Eminescu traduse in 
limbile franceză și engleză.

rite ; țări aparținînd unor alianțe militaro-politice și grupări economice deosebite — respectiv Tratatul de la Varșovia și Alianța Nord- Atlantică, Piața Comună și C.A.E.R. ; țări care nu aparțin unor astfel de organizații. Or, tocmai in condițiile acestei diversități, pe deasupra deosebirilor amintite, țările balcanice sint animate de aspirații și interese comune. In acest sens, țara noastră consideră că este pe deplin posibil să se realizeze o și mai largă colaborare și să se meargă chiar la o instituționalizare a conlucrării e- conomice și tehnico-științifice, nu opusă celor două grupări economice din Europa, ci care să completeze, pe plan regional, în Balcani, o colaborare cu rezultate cit mai bune.în acest spirit, România întreține și dezvoltă relații de prietenie și colaborare economică cu toate statele din Balcani. în concepția țării noastre, la temelia conlucrării și a bunei vecinătăți trebuie așezate statornic principiile noi de relații — respectul independentei și suveranității naționale, egalitatea deplină în drepturi, neamestecul in treburile interne, nefolosirea forței sau amenințării cu forța, avantajul reciproc. Sint principii ce formează un tot unitar, indisolubil și pe care țara noastră le-a înscris in tratatele de prietenie, în declarațiile solemne și comunicatele comune încheiate cu celelalte state din Balcani, ca și din alte zone ale lumii.Atmosfera de lucru în care s-a desfășurat reuniunea de la București, diversitatea propunerilor, caracterul lor concret au pus în lumină evoluții semnificative spre statornicirea unui climat nou. de natură să stimuleze înaintarea pe calea adincirii colaborării multilaterale in Balcani. Toate acestea reliefează și mai mult însemnătatea pe care ar avea-o realizarea propunerii României de a se organiza o intilnire la nivel înalt a țărilor balcanice, menită să aibă un rol hotăritor în dezvoltarea înțelegerii și colaborării, în întărirea securității și păcii în Peninsula Balcanică.In ce o privește, România — așa cum a subliniat și de această dată președintele Nicolae .Ceaușescu — este ferm hotărită să acționeze și în viitor pentru dezvoltarea largă a colaborării pe multiple planuri între statele balcanice, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și înțelegerii, ca o contribuție importantă la edificarea securității și extinderea cooperării în Europa și in întreaga lume.
Gh. CERCELESCU

Congresul Deputaților 
Poporului al ILR.S.S. 
și-a încheiat lucrărileMOSCOVA 9 (Agerpres). — La Moscova s-au incheiat, vineri, lucrările primei sesiuni a Congresului Deputaților Poporului al U.R.S.S., noul forum suprem al puterii de stat al Uniunii Sovietice. In ședința de dimineață au continuat dezbaterile pe marginea raportului cu privire la Direcțiile fundamentale ale politicii interne și externe a U.R.S.S., prezentat de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., și a programului de activitate al guvernului, expus de Nikolai Rijkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.După cum transmite agenția T.A.S.S., congresul a adoptat o ho- tărîre cu privire la Direcțiile fundamentale ale politicii interne șl externe a U.R.S.S., document ce va deveni program al statului sovietic în perioada următoare. De asemenea, congresul a ales Comisia constituțională, prezidată de M. Gorbaciov, organism ce va elabora textul noii legi fundamentale a U.R.S.S.Anterior, congresul a confirmat în funcțiile lor pe președintele Comitetului Controlului Popular, pe președintele Tribunalului Suprem și pe procurorul general al U.R.S.S., aleși de către deputății celor două camere ale Sovietului Suprem al U.R.S.S.La încheierea lucrărilor Congresului Deputaților Poporului, Mihail Gorbaciov a rostit o alocuțiune.

încheierea sesiunii

Camerei Populare a R.D.G.BERLIN 9 (Agerpres). — La Berlin. s-au încheiat lucrările sesiunii Camerei Populare a R.D. Germane. După cum transmite agenția A.D.N., forul legislativ a aprobat execuția bugetului de stat pe anul 1988, precum și unele proiecte de lege. Au fost adoptate, de asemenea, o rezoluție și un apel prin care se cere comunității internaționale să acționeze energic in direcția unei păci trainice în Europa și în lume.
Mesaj adresat națiunii 

de noul lider al IranuluiTEHERAN 9 (Agerpres). — în primul său mesaj adresat națiunii, noul lider al Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei, a cerut să se depună eforturi pentru creșterea producției agricole și industriale și s-a pronunțat în favoarea celei mai largi independențe a țării în toate domeniile.Seyyed Aii Khamenei s-a pronunțat, pe de altă parte, pentru aplicarea completă a Rezoluției 598 a Consiliului de .Securitate privind soluționarea conflictului dintre Iran și Irak, transmite agenția IRNA.
Precizări privind organizarea 

alegerilor din NicaraguaNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).— Organizația Națiunilor Unite va participa la supravegherea procesului electoral din Nicaragua la cererea guvernului acestei țări, a anunțat secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, in cursul unei convorbiri cu președintele A- dunării Generale, Dante Caputo. El a precizat că, după convorbirile cu ministrul de externe nicaraguan, Miguel d’Escoto, a luat in considerare posibilitatea trimiterii in Nicaragua a unei delegații a O.N.U., care să discute detaliile participării organizației mondiale la procesul e- lectoral.Pe de altă parte, Perez de Cuellar și-a reafirmat sprijinul față de procesul de pace din America Centrală și a sugerat întreprinderea unor acțiuni comune ale O.N.U. și O.S.A. (Organizația Statelor Americane) în această direcție.
-AGENȚIILE DE PRESA
W - scurt

vizită la Jaruzelski,

Consfătuirea secretarilor 
ai Comitetelor Centrale 

și muncitorești în zilele de 6—7 iunie 1989 a avut Ioc, la Havana, Consfătuirea secretarilor cu probleme organizatorice ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din țări socialiste. La consfătuire au participat reprezentanți ai Partidului Comunist Bulgar, Partidului Comunist din Cehoslovacia, Partidului Muncii din Coreea, Partidului Comunist din Cuba, Partidului Socialist Unit din Germania, Partidului Popular Revoluționar Laoțian, Partidului Popular Revoluționar Mongol, Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Comunist Român, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Partidului Comunist din Vietnam.Din partea Partidului Comunist Român a participat tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La consfătuire au participat, de asemenea, șefi și adjuncți de șefi de secții ale Comitetelor Centrale ale partidelor frățești.Participanțil la consfătuire au e- fectuat un schimb de păreri și de experiență in probleme privind compoziția partidului, creșterea lui cantitativă și calitativă in vederea întăririi continue a rolului său politic conducător în opera de edificare a socialismului.S-a subliniat că fiecare partid aplică în mod creator principiile socialismului științific, legitățile generale ale edificării noii orinduiri, ți- nind seama de condițiile concrete din propria țară, de diversitatea formelor de dezvoltare pe calea socialismului. Preocupindu-se de întărirea politico-organizatorică a rindu- rilor sale, a unității șl capacității de acțiune, partidul își sporește rolul politic și răspunderea în conducerea societății, a întregii activități econo- mico-sociale, în dezvoltarea și adin- cirea democrației socialiste. Pentru toate acestea, fiecare partid poartă o înaltă răspundere în fața propriului popor.Partlcipanții la consfătuire au e- vidențiat, ca o problemă deosebit de importantă, legătura indisolubilă e- xistentă intre compoziția partidului și exercitarea funcțiilor sale de forță politică conducătoare în opera de edificare a socialismului.Participants au apreciat că este
ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi incidente armate la Beirut • Dezbateri in Consiliul de 
Securitate pe marginea situației din teritoriile ocupate de Israel 

• Contacte politico-dipiomaticeBEIRUT 9 (Agerpres). — O puternică explozie produsă de un au- tomobil-capcană a fost înregistrată vineri dimineața pe faleza Rausha din Beirut. Conform datelor furnizate de poliția libaneză, trei persoane au fost ucise și alte trei rănite. Explozia și incendiul au, provocat mari daune clădirilor și automobilelor din apropiere.Pe de altă parte, în cursul dimineții au fost bombardate din nou porturile din Beirut, Jounieh, Jbeil și Amshit, ca și cartiere de locuințe din suburbiile din estul capitalei libaneze.TIRANA 9 (Agerpres). — Ramiz Alia, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Prezidiului Adunării Populare a R.P.S. Albania, l-a primit, la Tirana, pe Farouk Kaddoumi, ministrul de externe al Statului Palestina. După cum transmite agenția A.T.A., cu acest prilej, Ramiz Alia a reafirmat sprijinul țării sale
Protecția mediului ambiant în dezbaterea 

unei reuniuni ministeriale a C.E.E.LUXEMBURG 9 (Agerpres). — Miniștrii însărcinați cu problemele protecției mediului ambiant ai țărilor Pieței Comune, reuniți la Luxemburg, au cerut Comisiei executive a C.E.E. să elaboreze, pină anul viitor, un raport conținînd propuneri concrete in vederea neutralizării pericolului pe care îl reprezintă „efectul de seră" asupra climei. Ei urmează să definească măsurile necesare pentru conservarea stratului de ozon, intre al

funcționarea al R.D.G. in
situația internațională actuală. Cei doi miniștri de externe au semnat acordul interguvernamental cu privire la crearea și Centrului cultural U.R.S.S.CANDIDATURĂ.parlamentului iranianAkbar Hashemi Rafsanjani, a anunțat, la o conferință de presă organizată la Teheran, că și-a prezentat candidatura pentru funcția de președinte al republicii, care vor luna august.

Președintele (Majlisul),
în alegerileavea loc înFORȚELE ARMATE ANGOLEZE au scos din luptă, în ultima săptă- mină, în cursul operațiunilor militare din provinciile Benguela, Uambo și Bie, 35 de membri ai grupării contrarevoluționare U.N.I.T.A., care desfășoară acțiuni pe teritoriul Angolei. Un comunicat al statului major al armatei angoleze arată că contrarevoluționarii continuă să atace localități, să mineze drumuri și poduri.SENTINȚA CARE A PROVOCAT INDIGNARE. Tribunalul federal din Karlsruhe l-a achitat pe fostul ofițer S.S. de Stat Major, Wolfgang Otto, acuzat de complicitate la asasinarea conducătorului Partidului Comunist German, Ernst Thael- mann, în lagărul de concentrare nazist de la Buchenwald. Sentința tribunalului federal a provocat in- 

cu probleme organizatorice 
ale partidelor comuniste 

din țări socialistedeosebit, de important ca partidul să cuprindă dele mai avansate forțe revoluționare ale societății, luptători conștienți pentru cauza socialismului. In partid trebuie să fie larg re- prezentați muncitorii și țăranii, precum și intelectualii și alte categorii sociale. S-a subliniat necesitatea atragerii active in partid a tineretului și femeilor, pe baza desfășurării unei activități organizatorice și ideologice multilaterale.Participants la consfătuire au a- cordat o deosebită atenție exigențelor la primirea de noi membri in partid. Este necesar ca aceste exigențe să crească continuu, pornin- du-se de la ideile fundamentale ale marxism-leninismului și sarcinile care stau in fața partidului, de la concepția că comunistul trebuie să fie un. exemplu, să fie cel mai revoluționar și avansat reprezentant al societății, să corespundă înaltelor criterii etice și morale. Autoritatea politică a comuniștilor în mase, e- xemplul personal sint condiții necesare pentru un dialog rodnic al partidului cu masele, pentru înfăptuirea rolului său politic conducător in societate.Reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești au relevat necesitatea democratizării continue a vieții interne de partid și întăririi disciplinei de partid, a respectării principiului legăturii permanente cu masele.In intervențiile lor, participanții la consfătuire au subliniat rolul cres- cînd al organizațiilor de bază în întărirea și creșterea rindurilor partidului, însemnătatea sporirii rolului comuniștilor în colectivele de muncă. a educației poiitico-ideologice in întreaga activitate creatoare a partidului. O mare însemnătate o are contribuția pe care membrii de partid, sprijinindu-se pe experiența și înțelepciunea colectivă, o pot a- duce la cauza dezvoltării economi- co-șociale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor în fiecare țară socialistă.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, de cordialitate și înțelegere tovărășească, în spiritul respectului față de activitatea fiecărui partid frățesc.Participanții la consfătuire au exprimat mulțumiri Partidului Comunist din Cuba pentru bunele condiții asigurate desfășurării reuniunii.

față de lupta justă a poporului palestinian pentru redobindirea drepturilor sale legitime, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale naționale.NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — In Consiliul de Securitate al O.NjU. au continuat .dezbaterile organizate lâ cererea grupului țărilor arabe pe ■ marginea situației din teritoriile ocupate de Israel. In intervențiile lor, reprezentanții diferitelor state membre, intre care Qatar, Kuweit, Egipt, Iugoslavia, Malaye- 
7.' ', Brazilia, au cerut consiliului să ; opte toate măsurile necesare pentru a asigura protecția populației palestiniene civile împotriva represiunilor israeliene, in conformitate cu normele dreptului internațional. O reglementare justă a conflictului a- rabo-israelian trebuie obținută pe calea negocierilor, au relevat vorbitorii, adăugind că o asemenea soluție trebuie să se Întemeieze pe recunoașterea realității din regiune.
tele prin reducerea gazelor poluante, ecOnomisireade energie, împăduriri și protecția coastelor maritim*.Pe de altă parte, a fost aprobat un document care interzice definitiv importul de piei de focă în C.E.E. pentru a determina descurajarea vi- nării, îndeosebi de către canadieni, a puilor ' acestui . animal. In același timp, a fost exprimată și necesitatea de a se pune capăt comerțului cu fildeș. i ' .dignarea opiniei publice progresiste I vest-germarie.DEFICITUL BUGETAR AL ITALIEI pe primul trimestru al acestui an a Înregistrat o creștere de 3,8 miliarde lire, față de aceeași perioadă a lui 1988, relevă date statistice oficiale publicate, la Roma. Potrivit estimărilor specialiștilor italieni, deficitul bugetar al țării pe primele șase luni ale lui 1989 se va ridica la 45,3 miliarde lire. I
MIȘCARE REVENDICATIVA. La chemarea sindicatelor, vineri s-a desfășurat în Spania o amplă acțiune grevistă, la care au participat muncitorii de la căile ferate, muncitorii portuari, personalul din serviciile poștale și transporturile publice, funcționari de stat și din alte sectoare de activitate. Greviștii au cerut îmbunătățirea condițiilor de viață și crearea de locuri de muncă. noiPo- dis-OPERAȚIUNE ANTIDROG, liția columbiană a depistat și trus un laborator clandestin de prelucrare a drogurilor în departamentul Meta, fiind confiscate peste 300 de kilograme de stupefiante, ambalate pentru a fi expediate în S.U.A. Poliția a capturat, de asemenea, o măre cantitate de arme de foc. Zece persoane au fost reținute pentru cercetări.ACCIDENT AERIAN. Un avion sovietic de tip „Mig-29". ce lua parte la un zbor demonstrativ in cadrul Salonului aeronautic internațional de la Le Bourget, Franța, s-a prăbușit în zona pistei de ate- , rizare, pilotul reușind să se salveze. La originea accidentului s-a aflat o eroare de pilotaj.
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VIZITA. La sfîrșitul lunii iunie, Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, va efectua o vizită în U.R.S.S., la invitația C.C. al P.C.U.S.ÎNTREVEDERE POLONO-BEL- GIANA. Aflat intr-o Bruxelles, Wojciech președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, a avut, vineri, o întrevedere cu primul-ministru al Belgiei, Wilfried Martens. Au fost abordate perspectivele dezvoltării colaborării economice dintre cele două țări, precum și probleme actuale ale vieții internaționale.LA HAVANA, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel Castro, a avut o întrevedere cu ministrul chinez al afacerilor externe, Qian Qichen, în cursul căreia au fost abordate aspecte privind relațiile dintre cele două țări și situația internațională.CONVORBIRI LA BERLIN. InI capitala R.D.G. au avut loc convorbirile intre Oskar Fischer, mi-
I nistrul afacerilor externe al R.D.G., și Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., aflat
I într-o vizită oficială de prietenie in R. D. Germană. S-a procedat la un schimb de păreri privind extinderea în continuare a relațiilor bi-| laterale, precum și in legătură cu
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