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In atmosfera de puternică mobilizare pentru executarea in cela mai bune condiții
a lucrărilor din campania de vară și realizarea fermă a obiectivelor noii revoluții agrare
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, duminică, o vizită de lucru in unități agricole 
de stat și cooperatiste din Sectorul agricol Ilfov, din județele 
Ialomița și Călărași.In cursul vizitei, desfășurată in aceste zile de intensă muncă pe ogoare, secretarul general al partidului a examinat, împreună cu membrii birourilor comitetelor județene de partid, cu cadre de răspundere dip Ministerul Agriculturii și specialiști, cu cei ce muncesc in unitățile vizitate, măsurile organizatorice și tehnice luate pentru efectuarea, in condiții optime, a tuturor lucrărilor agricole din perioada actuală.începută cu puțin timp in urmă, recoltarea orzului a marcat declanșarea campaniei agricole de vâră in județele din sudul țării.In lanurile de orz, ajunse la maturitate, combinele au pătruns adine, recoltind rod bogat. întreaga cîmpie a Bărăganului, cu lanurile de griu pirguit, cu cele de orz auriu, cu verdele nesfîrșit al celorlalte culturi, cu canalele pline de apa pe care oamenii o aduc la rădăcina plantelor, cu bogăția de mașini agricole de tot felul, cu satele înnoite, oferă imaginea tonică a unei agriculturi moderne, rod al înfăptuirilor noii revoluții agrare.Puternic stimulați de hotăririle stabilite in cadrul recentelor ședințe ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de indicațiile și Îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, lucrătorii ogoarelor și-au concentrat eforturile in vederea strîngerii in cit mai scurt timp și fără pierderi a recoltei de cereale păioase, transportului și depozitării acesteia in cele mai bune condiții, eliberării terenurilor și executării arăturilor, insămințării culturilor duble.O asemenea mobilizare de forțe umane și mecanice a caracterizat și activitatea desfășurată in această zi pe ogoarele COOPERATIVEI 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
GRUIU din Sectorul agricol Ilfov, prima unitate vizitată, unde secretarul general al partidului a fost intimpinat cu deosebită însuflețire.In apropierea locului unde a aterizat elicopterul prezidențial au venit sute de cooperatori și mecanizatori, care au aplaudat și ovaționat îndelung, au scandat numele partidului și al secretarului său general.Dialogul purtat de conducătorul partidului și statului nostru cu oamenii muncii și specialiștii unității — la care au participat tovarășii Barbu Petrescu, prim-secretar al Comitetului Municipal București al P.C.R., și Silviu Curticeanu, secretar al C.C. al P.C.R. — s-a axat de la început pe principalele probleme ale actualei campanii agricole de vară: utilizarea optimă a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, crearea tuturor condițiilor pentru stringerea și punerea la adăpost a întregii recolte, așa cum prevăd programele stabilite.Raportînd despre mersul lucrărilor de recoltare a orzului, primul-secre- tar al Comitetului de Partid al Sectorului agricol Ilfov, Viorel Vizu- reanu, a arătat că ritmul intens înregistrat in prezent asigură încheie

rea lucrării, pe întreaga suprafață de 360 hectare a unității vizitate, la sfirșitul zilei următoare, ca și în alte cooperative și întreprinderi agricole de stat din sector. S-a raportat că au fost organizate formații de lucru complexe care, imediat după seceriș, efectuează eliberarea terenurilor de paie, arăturile și semănarea celei de-a doua culturi. Aici, de pildă, urmează să se insămințeze cu porumb pentru boabe o suprafață de peste 200 hectare.Secretarul general al partidului a examinat lanuri de orz și de griu, starea de vegetație a culturilor, apreciind că plantele au o densitate corespunzătoare, sint bine dezvoltate,: cu spice mari, ceea ce . va asigura recolte bune. S-a constatat că se va obține o producție medie de 7 500 kg orz și 8100 kg griu la hectar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat in legătură cu măsurile luate in vederea grăbirii secerișului orzului in toate unitățile Sectorului agricol Ilfov, astfel incit acesta să fie terminat in următoarele două
(Continuare în pag. a IlI-a)

Secretărul general al partidului a cerut ca in cel mai scurt timp după stringerea recoltei de orz să Înceapă secerișul și la griu.Secretarul general al partidului a stat de vorbă cu grupuri de țărani cooperatori și mecanizatori, intere- sîndu-se de starea culturilor, mersul lucrărilor de sezon, de veniturile pe care le obțin. Adresîndu-le felicitări pentru rezultatele de pină acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că se pot realiza producții și mai mari, îndeosebi în legumicultura — unde producția de tomate ar trebui să fie dublată, corespunzător condițiilor —, ceea ce ar contribui la mărirea veniturilor cooperativei și ale cooperatorilor și le-a cerut să-și intensifice eforturile în direcția sporirii continue a recoltelor.Aprecierile și îndemnurile conducătorului partidului și statului au fost primite cu multă însuflețire de cei prezenți, care i-au adresat calde mulțumiri pentru vizită, salutindu-1 la plecare cu îndelungate aplauze și aclamații.în aceeași atmosferă entuziastă s-a desfășurat și dialogul secretarului general al partidului cu cei ce lucrează pe ogoarele COOPERATI
VEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE MILOȘEȘTI, din jude‘ țul Ialomița.

. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat cu deosebită stimă de tovarășa Alexandrina Găinușe, prim- secretăr al Comitetului Județean Ialomița al P.C.R., de aiți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Mii de locuitori ai satelor au făcut secretarului general al partidului o primire sărbătorească, dînd expresie profundei recunoștințe pentru grija permanentă ce o acordă dezvoltării și modernizării agriculturii, progresului neîntrerupt al patriei, ridicării permanente a', gradului de civilizație a satului românesc, a întregului nostru popor.In cadrul vizitei au fost prezentate principalele realizări ale acestei cooperative, care se numără printre unitățile agricole ialomițene cu bune rezultate in producție. S-a precizat că, intrucit ponderea cerealelor pă- ioase este măre în ansamblul culturilor, ocupind mai bine de o treime din totalul suprafețelor arabile, acestora li s-a acordat o atenție prioritară, lucru evidențiat și de felul in care se prezintă lanurile de orz și de griu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat și aici că densitatea plantelor este bună, iar dezvoltarea lor corespunzătoare, arătind că producțiile ce se vor obține trebuie să de-

In cea mai largă accepțiune, ideea de mecanism sugerează un sistem complex, cu o funcționare perfectă, cu o mișcare riguroasă, ritmică și precisă. Și, de fiecare dată, nu mai puțin impresionantă este forța care îl animă și care ii întreține vigoarea, regularitatea, eficiența. Reflecții ce își mențin pe deplin valabilitatea și in cazul unui mecanism social, cum este mecanismul economico-financiar, ale cărui caiită'i de concepție sint puse in valoare prin forța motrice a spiritului de răspundere, gospodăresc al fiecărui colectiv de oameni ai muncii căruia i s-a încredințat patrimoniul întreprinderii spre administrare și dezvoltare.Insistind asupra exercitării riguroase și competente a autogestiunii și autofinanțării — ca o cerință esențială a asigurării rentabilității și eficienței, a unei situații financiare înfloritoare — tovarășul Nicolae Ceaușescu are în vedere in mod deosebit faptul că oamenii muncii dețin in propriile lor miini pirghiile de comandă ale mecanismului economico-financiar. Totul depinde de priceperea cu care sint minuite aceste pîrghii, de consecvența spiritului de bun gospodar, de profunzimea și temeinicia măsurilor de perfecționare a activității de zi cu zi.Iată deci tot atitea argumente care ne determină ca în rindurile care urmează să prezentăm o experiență ce poate sugera idei utile și altor colective de oameni ai muncii cu privire la modul cum trebuie condusă și organizată activitatea productivă, astfel incit să se asigure funcționarea riguroasă a mecanismului economico-financiar.Întreprinderea de Utilaj Greu „Progresul"—Brăila. De la excavatoare la utilaj tehnologic complex, de la osii pentru vagoane la produse ale industriei de mecanică fină, de la oțel turnat la reductpa- re și la cele mai felurite piese de schimb. Prezentind profilul producției acestei unități, tovarășul Ma- rinache Andronic, secretarul comitetului de partid, a dorit să sugereze că o producție de o asemenea complexitate ridică probleme deosebit de variate privind aprovizionarea tehnico-materială, lansarea și urmărirea în fabricație, controlul asupra evoluției consumurilor și stocurilor; uneori, o simplă modificare de structura producției — impusă de cerințele pieței, ale economiei — se reflectă in situația economico-finan- ciară de ansamblu a unității, ceea ce impune găsirea unor soluții corespunzătoare pentru ca, în cadrul patrimoniului gestionat, să se asigure cursul ascendent al rentabilității și eficienței.Calculatorul ne pune operativ Ia dispoziție o situație a dinamicii indicatorilor de plan pe perioada 1980—1989, din care aflăm, bunăoară, că producția-marfă este acum cu 40 la sută mai mare, în condițiile în care productivitatea muncii a sporit cu 30 la sută, iar consumul de metal a scăzut cu 14 la sută. Coroborind creșterea producției cu reducerea cheltuielilor de fabricație și ținînd seama de modificările de structură si de prețuri care au intervenit în această perioadă, rezultă o sporire cu aproape 20 la sută a rentabilității și eficientei producției.Să punctăm, așadar, citeva soluții și măsuri aplicate aici pentru funcționarea corespunzătoare, cu rezultate bune a mecanismului economico-financiar.RENTABILITATEA PRODUSULUI SE ASIGURA IN PRIMUL RIND LA PLANȘETA. „în activitatea sa, consiliul oamenilor muncii pornește de la premisa că aplicarea mecanismului economico-financiar nu reprezintă un apanaj al compartimentului financiar-contabil — ne spune ing. Constantin Cibu, directorul general' al întreprinderii. Pentru ca acest mecanism să funcționeze cu rezultate cit mai bune trebuie să se asigure o perfectă corelare a activității întreprinderii, incepind de la concepție și organizare, continuind cu pregătirea
SUCEAVA : Suplimentar, 

importante cantități 
de produseOamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Suceava acționează' cu dăruire pentru onorarea exemplară a sarcinilor de plan. Accentul pus pe utilizarea cu indici superiori celor prevăzuți a mașinilor-unelte, instalațiilor și utilajelor din dotare, folosirea eficientă a resurselor materiale și reducerea consumurilor specifice, aplicarea unor tehnologii avansate de fabricație le-a permis înregistrarea unor importante sporuri la producția fizică. în perioada ce a trecut de la începutul anului și pină acum au fost realizate suplimentar 3 250 tone minereu de fier, 5 200 tone pirită, 318 tone cupru, plumb și zinc în concentrate, 57 363 000 kilowați oră energie electrică, 900 metri cubi prefabricate din beton-armat, 500 metri cubi beton celular autocla vizat, inwortante cantități de mobilă, furnire estetice, placaje din lemn, plăci înnobilate, fibre de in, obiecte de sticlărie-menaj și alte produse. S-au evidențiat în competiția hărniciei colectivele muncitorești de la Combinatul Minier Gura Humorului, Întreprinderea Electrocentrale. Combinatul de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea Forestieră de ExDloa- tare și Transport, întreprinderea de Materiale de Construcții din Suceava. (Sava Bejinariu).

SLATINA : Aluminiu 
pesta prevederiOamenii muncii de Ia întreprinderea de Aluminiu Slatina, in frunte cu comuniștii, mobili- zindu-se exemplar pentru onorarea ritmică, integrală a producției fizice și a exportului, raportează noi rezultate de prestigiu. Astfel, prin folosirea eficientă a utilajelor și timpului de muncă, respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice, harnicii făurari ai „aurului alb" românesc au produs in acest an suplimentar 2 125 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu. (Mihai Grigoroșcuță).

BUZĂU : Economii 
da resurse energeticeLa întreprinderea „Metalurgica" Buzău, paralel cu eforturile depuse pentru sporirea producției, pentru ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al acesteia, o atenție deosebită se acordă reducerii cheltuielilor materiale. în acest scop, in perioada care a trecut din acest an, ca urmare a introducerii unui sistem modern de urmărire a consumului de energie electrică, a reorganizării activității de recuperare a căldurii și utilizării limitatoarelor de mers în gol Ia mașinile și instalațiile din dotare, aici s-au economisit 300 MWh energie electrică și importante cantități de combustibil convențional. 

(Stelian C hiper). 

și lansarea fabricației, urmărirea pe flux a mersului producției pină Ia vinzarea și încasarea contravalorii mărfurilor. Deci, fiecare, de la muncitor la director, are o răspundere bine definită in mecanismul economic al intreprinderii".O afirmație care avea să fie pe deplin validată de realitățile din întreprindere. Bunăoară, incercind să vedem cum se acționează ca absolut fiecare produs să fie rentabil, ni s-a argumentat și demonstrat că problemele esențiale ale eficienței trebuie rezolvate incă din faza de concepție a unui nou produs. Și iată cum. De regulă, utilajele tehnologice sint unicate și se realizează pe baza unor proiecte puse la dispoziție de beneficiar. Proiecte care insă nu sint acceptate „cu ochii închiși". Dimpotrivă, fiecare cpmandă este studiată atent de un compartiment specializat de avizări, care verifică dacă documentația poate fi executată in condițiile tehnice și tehnologice ale întreprinderii și în ce măsură sint necesare anumite colaborări, dacă se reușește încadrarea in coeficientul planificat de utilizare a metalului, dacă s-au obținut avizele necesare privind consumul de oțeluri aliate și metale neferoase și dacă pot fi promovate unele soluții de înlocuire a anumitor materiale. In egală măsură, un colectiv de specialiști analizează modul in care se poate asigura practic încadrarea în prețul plafon aprobat și se face chiar o evaluare a rentabilității comenzii respective. în acest scop, în întreprindere există o cartotecă cuprin- zind elemente de comparație și de calcul. Și, atunci cind este cazul, se reiau discuțiile cu proiectantul, cu beneficiarul pentru a se' găsi soluții de rentabilizare a execuției comenzii. Manifestindu-se o remarcabilă consecvență în această privință, de ani de zile la „Progresul" Brăila nu s-a lansat in fabricație nici o comandă nerentabilă.Am ținut să facem aceste precizări, să prezentăm in detaliu activitatea compartimentului de avizare a comenzilor plecind de la realitatea că, din păcate, in foarte multe întreprinderi o asemenea etapă este tratată superficial, ca o povară inutilă. Așa se întîmplă că se merge prea ușor „pe mina" proiectantului, fără o privire critică asupra documentației și abia după execuția co
BACĂU :Realizarea exemplară a sarcinilor de export constituie una din preocupările de prim ordin ale tuturor colectivelor de muncă din economia județului Bacău. La Combinatul Petrochimic Borzești, întreprinderea Metalurgică și întreprinderea de Confecții Bacău, la între

prinderea de Postav Buhuși și altele, muncitorii și specialiștii au pus in centrul întregii lor activități realizarea de produse competitive cu un inalt. grad de prelucrare și valorificare a materiilor prime și materialelor, precum și onorarea ritmică a contractelor înche
' ÎN orizonturile'} 

LUCEAFĂRULUI

Portret de Camil Ressu

E primăvară înaintea pasului nostru care ne poartă din nou la Ipotești, locul aurit de gindul și venerația unei nații întregi și nu numai a ei, locul marelui adevăr rostit, fără o clipă de zăbavă, de MIHAI EMINESCU, „expresia integrală a sufletului românesc", așa cum l-a denumit Nicolae Iorga.In aerul de miere învăluind drumul la Ipotești licăre pădurea de aramă de la marginea așezării ca up ecou plăsmuit de natură să troienească florile de tei în vecii vecilor peste cartea noastră de i- nimă, peste cartea noastră de învățătură ■ care se identifică pe de- a-ntregul cu cea a lui Eminescu. Intrăm în casa memorială, casa- muzeu, casa lui Eminescu. Să ai privilegiul să intri întru iubire, ca lumina intr-un diamant, în casa in care a locuit Eminescu : trăiești senzația de a respira aerul respirat de Eminescu.Ipotești. O a- șezare mică la lumina zilei. întocmai ca Luceafărul. Imensă ca universul de neatins, la margine in echilibrul gîndirii. Casele dinspre pădure sint așezate ca stelele in Carul Mare. Dealul de la miazănoapte, de unde buciumul sună de mai bine de o suta de ani de iubire, e palimpsestul poetului pe care s-a-ntipărit versul cel dinții al dragostei sale. Casa de la Ipotești e memoria literaturii române. Mai mult ca oriunde, la Ipotești dorul de Eminescu te cuprinde ca o stare a unui nor de aur. L-am învățat pe Eminescu o dată cu graiul auzit de la mama, am descifrat universul poeziei și universalitatea spirituală a românilor prin Eminescu. Pe drumul Ipoteștilor ne călăuzește spiritul protector al geniului eminescian.în această primăvară, Eminescu, sub cerul său natal, ne atestă viețuirea noastră in poezie, în poezia înfrățită cu griul, înfrățită cu albastrul inului, Mihai ■ Eminescu este „vistiernic de vieți". 

menzii se trage linie, se constată ce cheltuieli s-au făcut și dacă „tonele" de utilaj au însemnat nu numai un spor de producție fizică, ci și o creștere de rentabilitate.O CERINȚĂ ESENȚIALA : NORMAREA JUDICIOASA A CONSUMURILOR DE MATERIALE ȘI MANOPERĂ, A TUTUROR CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE. în cele din urmă, activitatea de analiză la care ne-am referit se concretizează intr-un antecalcul al costului fiecărei comenzi care, după lansarea în fabricație a producției, este permanent comparat cu cheltuielile efective. De altfel, în general in întreprindere fiecare consum, fiecare cheltuială se normează atent, riguros științific. Aceasta permite ca disciplina cheltuielilor să fie respectată strict și urmărită îndeaproape, folosindu-se cu succes metoda științifică de conducere, cunoscută in literatura de specialitate ca „metoda abaterilor", adaptată la specificul activității de aici.Promotorul amintitei metode de conducere este contabilul-șef, Dumitru Purice, care ne relatează :— în fiecare întreprindere, premisele climatului de ordine și disciplină sint asigurate de precizia și temeinicia sarcinilor și atribuțiilor. Nu este suficient ca unei echipe, unei secții să i se repartizeze realizarea, intr-un termen dat, a unei anumite comenzi, ci, o dată cu lansarea în fabricație, trebuie să i se stabilească limite precise de consum de materiale și manoperă in care să se încadreze. Consumuri normate care nu sint determinate arbitrar, ci cit mai analitic, pe baza tehnologiilor de fabricație. Desigur, ca in orice organism viu, pe parcurs, consumurile specifice se abat în sus sau în jos, intr-o măsură mai mare sau mai redusă de la normele stabilite, fie datorită necesității înlocuirii unor materiale, fie condițiilor noi apărute ca urmare a modificărilor în documentație ș.a. Important este ca aceste abateri să fie prevenite și cunoscute de factorii de conducere pentru a se lua la timp măsurile adecvate. In mod practic, pentru a se respecta riguros ■ cerințele rentabilității, s-a instituit regula ca fiecare consum suplimentar să fie avizat și de contabilul-șef, astfel incit să existe .garanția adoptării unor contramăsuri de evitare a depășirii generale a consumurilor.— Vă rugăm să exemplificați...— De exemplu, se descoperă abia în faza de execuție o greșeală de proiectare. Se găsește soluția tehnică de indreDtare a erorii, dar a- ceasta implică unele cheltuieli suplimentare. De ce să fie insă nevoit producătorul să suporte aceste cheltuieli ? De aceea, compartimentul fi- nanciar-contabil ia inițiativa reglării acestei probleme de natură financiară în relația cu beneficiarul și proiectantul. Așa este logic, este firesc, delăsarea in nominalizarea răspunderii poate aduce prejudicii patrimoniului intreprinderii.Tată și cum se aplică metoda abaterilor. Primele analize asupra abaterilor de la nivelurile normate se fac de către compartimentul fi-
(Continuare in pag. a.V-a)

Exportul indaplinit exemplariate cu partenerii externi. In perioada care a trecut de la începutul anului, colectivele de muncă din 15 întreprinderi industriale și unități economice au livrat la export, în plus față de plan, mărfuri in valoare de aproape 73 milioane lei. (Gheor- 
ghe Baltă).

Ipotești. Sintem în casa căminarului, casă memorială, casă matrice a poeziei române moderne. Și soarele intră la' prietenul său nemuritor „înstelat intr-un strop de rouă" și amindoi pleacă și apoi se întorc și se întorc și pleacă, și rotația universală continua.Mergem în pădurea din vecinătatea casei, codrul simbolic al poetului domină : „Și tot ce codrul a gîndit cu jale / In umbra sa, pătată de lumini, / Ce spun : izvorul lunecând la vale. / Ce spune culmea, lunca de arini. / Ce spune noaptea cerurilor sale, / Ce lunii spun luceferii senini / Se adunau in rîsul meu, in plinsu-mi / De mă uitam răpit pe mine in- sumi". Mergem in pădure ca prin- tr-un eres, ajungem la lacul codrilor albastru, nuferii galbeni spun parcă „Toa- te-s vechi și nouă toate".Peste puțin timp se vor împlini o sută de ani de dor de Eminescu : in a- cest SECOL E- MINESCU s-au scris multe, foarte, multe cărți și articole referitoare la opera și viața poetului atît de tînăr dezlegat de lumina lumească. Cercetările a- supra operei și vieții continuă șl e bine așa, căci izvorul e inepuizabil și pu va înceta să curgă cit neamul românesc.Un drum la Ipotești, acum, iți oferă și surprize : reamenajarea complexului prin grija, devotamentul și strădania permanente ale organelor locale de partid și de stat este o realitate. Cine revine la scurt timp pe aceste meleaguri aproape că nu mai recunoaște amplasamentul. Reamenajarea spațiului, construirea unui edificiu cu săli de expoziție documentar-evo- catoare, restituirea atmosferei de altădată a casei, pădurii, locului vor fi realizate nu numai prin osirdia și dragostea celor de aici, ci a întregii țări, fiindcă biografia si Opera lui Eminescu sint ale patriei, ale genialității ei. (Pavel Pereș).
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SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
o cerință pe deplin realizabilă

BUNI SPECIALIȘTI,
în ultima parte a anchetei noastre efectuate în unități petroliere din județul Dîmbovița ne vom referi la modul in care se asigură baza teh- nico-materială — o altă componentă importantă a activității de extracție a țițeiului. De ce ne-am propus să o punem in discuție 7 Deoarece de ritmicitatea aprovizionării depinde, într-o măsură însemnată, ritmicitatea producției de țiței. Să reținem că lipsa unei piese oarecare atrage după sine, nu o dată, diminuarea realizărilor, precum și cheltuieli materiale suplimentare ; iar o anumită cantitate de țiței neextrasă datorită unor întreruperi neprevăzute in funcționarea sondelor nu se mai poate, practic, recupera. Iată de ce munca din schele cere, chiar mai mult decit în alte sectoare, punctualitate, ordine și rigoare în asigurarea materialelor, pieselor de schimb, echipamentelor, carburanților, sculelor etc. Se îndeplinesc aceste cerințe 7Trebuie să precizăm de la început că nu. Îmbunătățirea aprovizionării în schele reprezintă o cale importantă de creștere a producției și eficienței economice, alături de asigurarea forței de muncă necesare, ridicarea nivelului pregătirii profesionale a oamenilor muncii și modernizarea activității de extracție. Iată cum se prezintă,. concret, lucrurile.Domeniul cel mai important, 'dar ți cei care se confruntă cu mai multe probleme de acest gen este, la Schela de Producție Petrolieră Viforita, cel al mijloacelor de intervenție. De acest sector depind rezultatele muncii a circa 300 de oameni. In intervenție tiv timpul 87 la sută, determinat (82 la sută) de indisponibilitatea instalațiilor. Ce reprezintă, pe planul producției, un procent din acest timp de lucru 7 Circa 2 000 tone țiței. De ce instalațiile de intervenție au un grad redus de disponibilitate ?Directorul schelei, ing. Toma Panțu, a ținut să precizeze, în discuția pe care am purtat-o, că sînt frecvente lunile in care se înregistrează pierderi de ptnă la 200 tone țiței din cauză că nu s-a putut asigura suficientă motorină, potrivit normelor de lucru. Uneori ar mai fi fost necesare 5 tone. Consecințele 7 Timp de citeva zile, instalațiile de intervenție au stat imobilizate și, o dată cu ele, formațiile de sondori. Prin urmare, sondele nu au produs pentru că nu a fost suficientă motorină. Mai departe : planul nu a fost realizat din același motiv. Logic, și totuși...Tovarășul Panțu s-a grăbit cu concluzia, fapt explicabil in momentul respectiv, cind motorina se consumase pînă la ultimul strop. Șeful secției transporturi, tovarășul Gheorghe Țugui, ne orientează în altă direcție care, in virtutea obligațiilor de serviciu, ii preocupă în mod deosebit. Motivul : o bună parte din instalații nu sint dotate cu baterii de acumulatoare, întrucît acestea nu au putut fi. procurate. In anul 1988, schela s-a aprovizionat cu 54 de baterii, iar necesarul a fost de 94. Urmarea ? Deși in timpul intervențiilor sondorii nu apelează permanent la serviciile acestor utilaje, in condițiile arătate motoarele acestora funcționează fără întrerupere, sohțmh după schimb. Dacă. in mod accsdpwbil. cite unubiatnmai «oprește, instalația' respectivă are nevoie, la rindțil ei-, de... intervenție ; alt utj- lairjvgi'.vani să o parpgașcă.-șau-șă o remorcheze. Cele programate in numai două. schimburi sint porrtite pe rind de un atelier mobil dotat cu baterie de acumulatoare, care face in fiecare dimineață turul schelei, așa că ultimele formații care beneficiază

de această operație pornesc spre sonde, dacă totul decurge normal, cu cel puțin două ore mai tirziu. Nimeni nu a calculat cită motorină se consumă in acest fel degeaba și cu cit sporește timpul de așteptare

lor, ale altor cadre tehnice care coordonează operativ această activitate iși spun, de asemenea, cu putere, cuvintul in această privință. Instalația pe care o au în dotare formațiile de intervenție conduse de maistrul Gheorghe Drăgoi, bunăoară. nu este mai nouă decit celelalte, insă pare chiar nouă, in timp ce altele...Nu sint puține nici care instalațiile sint în din punct de vedere electric, au insă nu pot rece nu au anvelope. La sfîrșitul lunii —' a ---------------------- *•-> -*'aflaueraula rîndul lor.

cazurile în bună stare mecanic și suficientă.și motorinăfi urnite din loc deoa-Instalații pe pneuri semai. 6in această situație, alte zece in revizie tehnică, dar lipsite, de acumulatoare și
Probleme ce trebuie soluționate pentru perfecționarea 
activității în schelele de producție petrolieră din județul 

Dîmbovița, dar nu numai de aici (III)

anul 1988, formațiile de de aici au utilizat efec- de lucru in proporție de timpul neproductiv fiind in cea mai mare parte
al sondelor oprite, dar este cert că dacă instalațiile de intervenții ar putea să 1 pornească automat producția ar crește, iar consumul de carburanți s-ar reduce. Poate chiar cu cele 5 tone cărora li se duce lipsa, uneori, la sfîrșitul lunii...Iată și o altă ipostază a consumului nerațional de motorină. Cînd- va, schela a avut in dotare autocamionete ,.ARO“, a căror destinație era să transporte 2—3 formații la sondele cu program de intervenție, precum și pompe de extracție, scule și materiale. Dar după ce au fost scoase din uz, locul lor a fost luat de autocamioane de 7 tone capacitate, care consumă de circa trei ori mai. mult. Nu se poate spune că nu au existat preocupări pentru înlăturarea acestei anomalii, din moment ce schelei i-au fost repartizate, in anii 1987 ......................................................noi, insă reușit săDar și instalațiilor sint pline cu carburant, situațiile operative prin care se urmărește realizarea normelor de lucru de către formațiile de intervenție indică, cel mai adesea, drept cauză a pierderii de timp productiv „trolnil (instalație de intervenție) defect". La Viforita, intr-un an. acest timp a însumat 15 800 ore. Așa cum a reieșit din articolul precedent, aceste- utilaje se caracterizează, se pare, printr-o „sensibilitate" pronunțată, care nu le permite să facă față solicitărilor Ia care sînt supuse pe drumurile petroliere, precum și în poziție statică, pe timpul intervențiilor. De aceea, se afirmă, numărul celor aflate în reparații este mai întotdeauna ridicat. Nu este mai puțin adevărat că acestor utilaje li se deteriorează uneori înainte de vreme starea tehnică din cauza neres- pectării normelor de exploatare de către conducătorii auto sau șondorii- șefi.Indisciplina, neglijența, nivelul redus, de, calificare iși trimit. efectele ?iegative și asupra timpului de sta* ionare al instalațiilor în reparații, prelungindu-1. Dările de seamă, rapoartele. situațiile zilnice conțin o bogată cazuistică în acest sens. Competența și responsabilitatea maiștri*

și 1988, 4 autocamionete pînă la ora actuală nu a intre in posesia lor.atunci cînd rezervoarele

anvelope, două în reparație capitală și una propusă pentru casare. In 1988, schela s-a aprovizionat cu un număr de anvelope cu mult mai mic față de repartiția primită și față de necesar. Nu mai miră, in aceste împrejurări, că in anumite zile schela nu dispune de instalații „valide" pentru toate cele 33 formații de intervenție, deși inventarul său cuprinde 56 trolii pe pneuri și șenile.Aici este locul să atragem atenția asupra unui punct de vedere pe care I-am auzit de mai multe ori cu privire la anvelope. Despre ce este vorba 7 Se apreciază că actualele normative, prin care se stabilesc limite de folosință nediferențiate pentru toate categoriile de utilizatori, indiferent că anvelopele rulează pe autostrăzi sau pe drumuri pline de hirtoape, cum sint nu o dată cele petroliere, fac deosebit de dificilă recuperarea acestora la un . pivei de uzură care să permită efectuarea operației de reșapare. Nu trebuie omis, se mai adaugă, faptul că, in aceste condiții, deteriorările iremediabile prin explozii sint mai numeroase prin forța lucrurilor. Iar

dacă totuși acestea parcurg cu bine numărul de kilometri prevăzut, ele nu sint scoase din uz in stadiul de uzură respectiv, cl sint folosite mai departe, „cit rezistă", deoarece nu întotdeauna pot fi înlocuite cu altele noi. Astfel, lucrurile se complică in chip păgubitor pentru schelă, dar și pe un plan mai larg, intrucit activitatea de intervenție la sonde se îngreuiază o dată mai mult, iar consumul de anvelope este, practic, mai ridicat.Analiza modului în care se reflectă deficiențele din domeniul aprovizionării tehnico-matefiale asupra muncii petroliștilor și producției de țiței poate continua, în aceeași manieră, cu privire la țevile de extracție și conducte, carbid, acid clorhidric, sodă caustică, ulei hidraulic. O atenție aparte se cuvine a fi acordată calității slabe a două piese banale, dar extrem de importante, intrucit condiționează buna funcționare a grupurilor de pompare : tija de extracție și cureaua de transipisie trapezoidală. Fiabilitatea lor s-a redus vizibil in ultimul timp, in loc să crească, fapt pe care schela ii plătește scump. Deoarece se deteriorează repede (anumite garnituri de curele de transmisie nu rezistă mai mult de 24 ore),; sînt necesare intervenții mai numeroase și mai multe asemenea repere. în- registrindu-se considerabile depășiri ale consumurilor specifice, cheltuieli materiale neeconomice și, în ultimă instanță, pierdert de producție.Aspectele prezentate au făcut In repetate rinduri obiectul unor analize în schele, la care au participat și cadre din conducerea trusturilor de foraj- extracție Boldești, Pitești și Bolintin, factori de răspundere și specialiști din Ministerul Petrolului, dar măsurile stabilite cu aceste prilejuri nu au prins încă viață. Pentru aceasta se impune ca furnizorii de materiale, echipamente și piese pe care petroliștii le solicită să-și onoreze ritmic, integral, la nivelul calitativ prevăzut. obligațiile contractuale. Alături de petroliștii din schelele județului Dîmbovița, unitățile colaboratoare poartă realizării planului la țiței.concluzii și propuneri
furnizoare și răspunderea producția deformulate peîn încheiere, prezentăm cîteva ...parcursul anchetei noastre de muncitori, specialiști și cadre de conducere în vederea perfecționării activității, intensificării ritmului de extracție, creșterii eficienței economice, precum și unele sarcini și cerințe ce revin organelor și organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii din aceste schele, pe care trebuie să le îndeplinească cu mai multă fermitate și răspundere :• Întocmirea unor studii aprofundate cu privire Ia situația actuală a forței de muncă ; stabilirea și aplicarea, pe această bază, a măsurilor ce se impun pentru stabilizarea forței de muncă.a Calificarea tuturor muncitorilor încadrați în formațiile de intervenție, reparații capitale Ia sonde și probe de producție.• înfăptuirea riguroasă a prevederilor referitoare la perfecționareaprofesională a personalului muncitor, in consens cu cerințele actuale ale producției și exigențele acțiunii de ___ Jî___ ______• Stabilirea unei strategii clare privitoare la modernizarea activității de extracție a țițeiului.• Creșterea aportului unităților de cercetare la modernizarea tehnologiilor de sporire a factorului de recuperare a țițeiului, a celorlalte tehnologii și activități din aceste schele.'• Sporirea contribuției specialiștilor din producție la perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de muncă.A îmbunătățirea caracteristicilor tehnice șl calitative ale utilajelor petroliere, pieselor de schimb, materialelor și substanțelor chimice.• Aprovizionarea ritmică cu materiale, echipamente, piese de schimb, carburanți, substanțe chimice.

modernizare.

Gheorqhe MANEAcorespondentul „Scinteli"

BUNI REVOLUȚIONARI
Examinarea atentă a activității organelor și organizațiilor de partid, cu instrumente cit mai riguroase, științifice, reprezintă condiția fundamentală pentru a pune în evidență la timp ătit factorii de progtes, cit și pe cei care, deveniți frină, li diminuează capacitatea de inriurire și acțiune. Această examinare se înscrie în mod organic și in stilul de muncă al Comitetului de Partid din Sectorul 2 din Capitală. în preocupările pentru transpunerea în viață a tezei secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la relația directă, de interdependență, care există și trebuie să existe intre 

eficienta conducerii politice și efi
cienta conducerii economice. Iar rezultatele obținute pe primele 5 luni din acest an — cînd la indicatorul producție-marfă industrială s-a realizat o producție suplimentară in valoare de Circa 260 milioane lei — confirmă aplicarea cu rezultate bune a acestei teze.O preocupare deosebită a avut șt are în acest sens Comitetul de Partid din Sectorul 2 în ce privește parti
ciparea cadrelor cu muncă de răs
pundere la viafa de partid. Rațiunile acestei preocunări no sînt prezentate de tovarășul H. Tuțuianu, secretar cu probleme organizatorice al comitetului de partid. Existența în cadrul sectorului a circa comuniști — directori, adjuncți, îngineri-șefi.șefi, șefi de secție — care Îndeplinesc importante funcții de conducere economică și politică, a determinat comitetul de partid să se preocupe îndeaproape de modul în care aceștia participă la viața de organizație, de contribuția pe care și-o aduc, și în acest cadru, la creșterea rolului politic conducător a! organizațiilor de partid din care fac parte, a capacității lor de a îndeplini cît mai bine sarcinile politice și economice ce le revin. In acest scop, la nivelul sectorului se analizează, cel nuțin o dată pe an, participarea cadrelor cu muncă de răspundere la viața de organizație. la perfecționarea ei. spre a asigura o mai bună îmbinare a sarcinilor politice cu cele economice. Ultimul studiu finalizat recent este cel de-al doilea consecutiv pe această temă.Ceea ce ne-a reținut atenția în abordarea acestei importante probleme este profunzimea analizei întreprinse de Comitetul de Partid din cadrul Sectorului 2. Nu s-a urmărit, cum se mai intimplă uneori cind se efectuează asemenea studii, culegerea unor informații generale, care să ofere doar o imagine de ansamblu cu privire Ia participarea cadrelor de conducere la viața de organizație. Cele două analize consacrate acestei teme s-au constituit în adevărate studii care au vizat nu o problematică generală, ci anumiți parametri distincți..,și anume: a) participarea 
la adunările generale de partid ca 
materializare a cerințelor statutare ■; b) participarea la dezbaterile din q- 
dunările generale,ea expresie a răs
punderii comunistului fafă de proble
mele cu care se confruntă organiza
ția din care face parte ; c) propuneri »i idei emise pentru perfectionarea 
muncii.

O asemenea gindire a solicitat, evident, o analiză complexă, care a oferit importante informații și concluzii. Ce au relevat în expresie statistică respectivele studii in cei doi ani de cind au fost efectuate 7 In 1988, prezența la adunările generale a a- cestei importante categorii de comuniști se situa in jur de 80 la sută ; participarea la dezbateri reprezenta abia 50—60 la sută din efectivul total al cadrelor cu muncă de răspundere ; propunerile și ideile emise a- veau și ele o pondere scăzută — circa 50 la sută din totalul celor în-
Ce relevă un studiu pe a- 
ceasta temă efectuat de 
Comitetul de Partid al Sec
torului 2 al Capitalei des
pre participarea cadrelor 
cu muncă de răspundere 

la viafa de organizație

2 000 de directori contabili-

Zona industriala a Bistriței Foto i S. Cristian

registrate în adunările de partid. în primele 4 luni din 1989, evoluția situației pe ansamblu și pe fiecare din parametrii care au făcut obiectul studiului indică anumite progrese. Respectiv, prezența la adunările generale de partid se ridică acum, in cazul cadrelor cu muncă de răspundere, Ia 85—90 la sută ; luările de cuvint se apropie de 80 la sută ; propunerile și ideile formulate de această categorie de comuniști reprezintă peste 70 la sută din totalul celor înregistrate în adunările generale de partid.Imaginea pe care o oferă datele statistice ale celor două studii este elocventă in legătură cu existenta 
unui anumit decalaj între răspunderea și competența cadrelor de conducere, specialiști de certă valoare, oameni cu un ridicat nivel politic și ideologic, și calitatea participării lor — sub toate aspectele — la viața de organizație. Dar, spre tul autorilor studiului; constatare n-a constituit tul final, în sensul obținerii cantității de informații dorite, ci mo
mentul de pornire spre stabilirea 
cauzelor care generează un aseme
nea decalaj. Pe scurt. în opinia autorilor studiului, cauzele slabei participări a unor cadre de conducere la viața de organizație sint. în principal, următoarele : 1) nerespectarea întotdeauna a normelor cu privire la a- nunțarea din timp a comuniștilor în legătură cu data convocării adunărilor generale de partid ; 2) acceptarea cu ușurință de către birourile organizațiilor de bază a motivațiilor solicitate de unele cadre de conducere de a absenta de la adunările generale („Sînt chemat la centrală", „Sînt chemat la minister" — iată cea mai frecventă motivație) ; 3) subaprecierea de către unele cadre de conducere a importanței adunării generale („Noi vorbim peste tot. și în adunările generale tot noi să vorbim 7“ — iată „explicația", notată de autorii studiului. ca fiind cea mai des intilnită); 4) stabilirea spre analiză în adunări generale de partid de către unele birouri ale organizațiilor de bază a unor teme ce nu reflectă întotdeauna problemele majore cu care se confruntă comuniștii, fapt ce conduce la o participare mai scăzută la dezbateri ; 5) neexercitarea de către birourile organizațiilor de bază a drep-

meri- această punc-

țului pe care îl au de a solicita explicații, în adunările de partid, celor care au mai multe absențe nemotivate sau nu iau cuvintul vreme îndelungată pe marginea problemelor aflate in dezbatere ; 6) slaba atitudine critică â unor birouri de organizații de bază, a comuniștilor față de activitatea prezentată de unele cadre de conducere cu prilejul discuțiilor individuale și al rapoartelor personale ; 7) insuficienta consecventă în a- plicarea normelor statutare cu privire la absențele nemotivate de la adunările de partid ș.a.Cauzele și concluziile celor două studii la care ne referim n-au fost stabilite, evident, pentru o simplă documentare. Ci, așa cum e firesc, pentru ca, pe baza lor, să se adopte măsuri menite să asigure creșterea mai accentuată a răspunderii cadrelor cu funcții de conducere față de calitatea lor de comuniști, îndeplinirea în mai bune condiții a cerinței — indispensabile in sistemul de conducere de- • mocratică existentă in întreprinderile noastre — de a fi și buni conducători' politici, și buni specialiști. Modul de valorificare a rezultatelor celor două studii se înscrie și el pe coordonatele acestei importante preocupări. In 1988, Comitetul de Partid al Sectorului 2 a valorificat în trei momente importante studiul întreprins : a) prezentarea concluziilor cu prilejul instruirilor activului de partid ; b) analizarea lor, însoțită de măsuri corespunzătoare, in secretariatul comitetului de partid al sectorului ; c) prezentarea principalelor aspecte in plenara comitetului de partid al sectorului cansacrată perfecționării stilului și metodelor de muncă. In 1989, celor trei momente li s-a mal adăugat unul : convocarea în fața secretarului și atenționarea cu prilejul discuțiilor individuale a acelor cadre de conducere care au înregistrat absențe nemotivate de la adunările generale de partid sau care au avut o participare sporadică la dezbateri pe parcursul unui an.„Reflectînd mai atent asupra modului In care participă cadrele de conducere la viața de organizație, a- supra materializării în practică a cerinței formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ca aceștia să se manifeste în intreaga lor activitate ca buni specialiști, ca buni revoluționari, se pot desprinde și alte concluzii — afirma tovarășul Mihai Gheor- ghe loan, prim-secretar al Comitetului de Partid al Sectorului 2 — pe lingă cele asupra cărora am insistat cu ocazia finalizării ultimului studiu. Va trebui ca și noi, secretariatul, biroul, aparatul comitetului de partid al sectorului, precum și activiștii instructori, să asigurăm, prin prezența noastră permanentă in organizații, creșterea continuă a calității adunărilor generale, participarea tot mai activă a tuturor comuniștilor la dezbaterea problemelor înscrise la ordinea de zi a acestora, afirmarea mai puternică a criticii și autocriticii — condiții esențiale pentru un dialog comunist, pentru creșterea rolului organizațiilor de partid în soluționarea tuturor problemelor cu care se confruntă comuniștii, colectivele de muncă".Așadar, o abordare complexă, multilaterală a acestei importante probleme. Pe care am redat-o oarecum metodologic, spre a constitui — de ce nu 7 — o „sursă de inspirație" și pentru alții.
Constantin PR1ESCU 
Gheorqhe ION1ȚĂ

TEHNOLOGII MODERNE, PRODUSE 
DE iNALT NIVEL CALITATIV

Atitudine fermă pentru apărarea 
și întărirea proprietății obștești

colectivă, a unor cadre cu răspundere de la nivelul agroindustrial se cuibâri-conducere munci de consiliului _Seră superficialitatea și lipsa de asemenea, a fost critici ati- incompati-
Dezbateri responsabile în adunarea generală a oamenilor muncii pentru elimi
narea unor grave neajunsuri din activitatea Asociației Economice Intercoopera 

tiste pentru Creșterea și Ingrășarea Ovinelor Filiași, județul Dolj

La o recentă adunare generală extraordinară a oamenilor muncii de la Asociația Economică întercoope- ratistă pentru Creșterea și îngrășa- rea Ovinelor Filiași, participanții au analizat cu exigență și fermitate revoluționară, in spirit critic și autocritic. actele de iresponsabilitate ce au provocat pierderea unui însemnat număr de animale. Concret, este vorba de faptul că in perioada 25 mai — 9 iunie a.c. au murit peste 500 miel, iar peste 170 au fost sacrificați de necesitate.In cadrul dezbaterilor — la care âu participat, alături de reprezentanții oamenilor muncii de la a- -mintlta asociație și cadrele de conducere de la cooperativele agricole de producție asociate, de la alte unități zootehnice de tip industrial din zonă — toți cei 11 vorbitori au combătut cu asprime activitatea incalificabilă a conducerii 'Unității, a directorului Ion Beldea, a organelor de conducere colectivă, a organelor agricole județene cu atribuții concrete in domeniul zootehniei, cerind să se ia măsuri drastice, inclusiv de ordin penal, fată de cel care se fac vtnovați de -știrbirea averii obștești. In cadrul adunării extraordinare a oamenilor muncii s-a arătat că, deși in activitatea asociației intercooperatiste se ■prefigura un anume reviriment, pină în urmă cu mai puțin de cinci luni, cînd, după o fluctuație '.mare a cadrelor — aici au

fost schimbați 10 directori in 19 ani — in funcția de director a fost investit — se pare cam pripit, de către direcția agricolă județeană — inginerul Ion Beldea. Iată insă că, la foarte scurt timp, acesta avea să infirme așteptările, încrederea acordată și chiar propriile angajamente luate o dată cu instalarea sa in funcție, dind dovadă de lipsă de răspundere față de averea obștii, față de propriile obligații ce decurg din funcția ce o deținea, practicii de a ascunde adevărul, precum și lipsei de control exigent din partea organelor ierarhic superioare. S-a arătat că principalele cauze ale acestor grave stări de lucruri sint popularea cu un mare număr de miei sub greutatea prevăzută de vigoare — neințărcați cantitățile văzute, îndeosebi a furajelor concentrate și a finurilor de calitate. administrarea în hrana zilnică a unor ierburi perene nepregătite, ude. ba chiar mucegăite. Adunarea generală a reliefat cu putere hotărirea întregului colectiv al acestei unități — ce a tras maximum de învățăminte din cele întimplate — să acționeze, lntr-un climat de ordine și disciplină desăvirșite, de înaltă răspundere, pentru apărarea șl dezvoltarea proprietății socialiste. Așa, bunăoară, in cuvîntul lor, Paulina Pluțu, magaziner, Elena Clen-

actele normative in unii dintre ei chiar —, neasigurarea, in și sortimentele pre

ciu, îngrijitoare, Mihai Candidatu, președintele C.A.P. Fratoștița, Dumitru Perete, medic veterinar, au e- vidențiat, printre altele, faptul că directorul unității, cel învestit tocmai cu răspunderea de a vegnea să nu se strecoare nici o fisura in activitatea complexă de conducere, să ia măsuri de prevedere, nu a asigurat, îndeosebi in perioada cind s-au inregistrat pierderile de animale, furajarea conform rețetarului stabilit. Practic, in intervalul 2—6 iunie, cele două mori au fost defecte, electromecanicii nu au fost pre- zenți in unitate, iar o bună parte din lucrătorii fermei vegetale nu au participat la acțiunea de stringere a nutrețurilor din cimp. Totodată, s-a arătat că, deși unitatea, anul trecut, nu și-a asigurat necesarul de furaje din producția proprie decit in procent de 35,5 la sută, conducerea unității a dat curs dispoziției fostului director zoovelerinar al direcției a- gricole județene de a se transfera furaje de aici unor cooperative agricole de producție din zonă. La rindul lor, Cornelia Grăjdan, muncitoare, Constantin Goga, președintele C.A.P. Filiași, Valentin Dobrescu, directorul asociației economice in- tercooperatiste pentru creșterea vacilor de lapte, precum și Alexandru Busuioc, secretarul Comitetului Orășenesc de Partid Filiași, au scos la iveală faptul că în activitatea conducerii asociației respective, a unor membri ai organului de

colaborare. De supusă unei ascuțite tudinea — iresponsabilă, bilă cu calitatea ce o deținea fostul director, care nu a informat o- perativ — așa cum este încetățenit m practica muncii — comitetul orășenesc de partid și conducerea consiliului agroindustrial asupra gravelor lipsuri existente, spre a se putea interveni prompt în vederea diminuării pagubelor. Este pentru noi cu totul de neînțeles — au arătat cei care au luat cuvîntul — cum de a fost posibil ca, în condițiile in care s-a dezbătut cu toate cadrele din zootehnia județului cazul deosebit de grav, cam de aceeași natură, petrecut nu de mult la I.A.S. Dunăreni, cînd comitetul județean de partid a atras cu cea mai mare seriozitate atenția asupra celor intim* plate, să se petreacă la scurt timp asemenea grave abateri de la normele de muncă. Participanții la dezbateri au arătat, în același timp, că nu s-a acționat sistematic pentru a preveni asemenea fenomene, pentru înfăptuirea programului de măsuri privind redresarea economlcorfinan- ciară a unității, întrucît anul trecut aceasta și-a încheiat activitatea cu pierderi.Pornind de la gravitatea faptelor petrecute aici, de la măsurile și angajamentele formulate In cadrul dezbaterilor, s-a elaborat un cuprinzător program de acțiuni politico- organizatorice și tehnico-economice, cu termene și răspunderi concrete, ce vizează întronarea unul climat de ordine și disciplină desăvîrșite, nu numai la asociația respectivă, ci și in celelalte unități zootehnice de tip industrial din județ. Ținind seama de propunerile participanțllor la adunarea generală extraordinară a oamenilor muncii — care a hotărit destituirea din funcția de director a inginerului Ion Beldea — de a se lua măsuri severe față de cei care au adus pagube avutului obștesc, secretariatul comitetului județean de partid a hotărit destituirea din func-

țiile ce le dețineau a directorului cu producția zootehnică de la direcția agricolă județeană, a inginerului zootehnist al Consiliului Agroindustrial Filiași, a medicului-șef al circumscripției sanitar-veterinare și a președintelui Consiliului Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Filiași. De asemenea, fostul director al Asociației Economice Intercooperatiste pentru Creșterea și Ingrășarea Ovinelor Filiași, inginerul zootehnist al consiliului agroindustrial, medicul* șef al circumscripției sanitar-veterinare și directorul cu producția .zootehnică de la direcția agricolă județeană au primit și sancțiunea supremă pe linie de partid, urmînd a fi cercetați penal.Pe baza producțiilor agricole, vegetale și zootehnice, livrate in 1988 la fondul centralizat al statului — superioare anilor anteriori — se poate aprecia că în agricultura județului Dolj au avut loc, în ultimul timp, o serie de schimbări în bine, atit în ceea ce privește coordonarea de ansamblu a activității, cît și în obținerea unor rezultate mai a- proplate de posibilitățile existente. Si producțiile acestui an se con turează, in ansamblu, bune, 1. toate culturile, inclusiv la ort care se recoltează conform programului stabilit. In sectorul zootehnic, în primele cinci luni ale anului 1989, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, efectivele de porcine au crescut cu peste 36 000 capete, de ovine — cu peste 33 000, de miei — cu aproape 14 000, iar producția de lapte de vacă a sporit cu 14 278 hectolitri.Sint. toate acestea, rezultate bune, iar ele pot fi și mai bune prin întărirea ordinii și disciplinei, prin executarea tuturor lucrărilor la timp și de calitate, prin hărnicia și spiritul de răspundere al tuturor oamenilor muncii. în frunte cu comuniștii, astfel incit să se obțină producții tot mai mari in toate unitățile agricole de stat și cooperatiste, să se întărească necontenit proprietatea socialistă, obștească.
Nicolae BABALAUcorespondentul „Scînteil

ne rela- Ion co- dinca-

Preocupat în permanentă de înnoirea și modernizarea producției. de promovarea noilor tehnologii, colectivul Întreprinderii 
,,Electroaparataj“ din 
Capitală a asimilat in fabricația curentă, în ultima perioadă de timp, noi tipuri de produse, care se disting prin performanțele lor deosebite.După cumtează inginerul Alexe. membru al mitetului de partid întreprindere, prin litățile lor aceste produse sint de nivel tehnic mondial. Ele sint folosite în cele mal diverse domenii industriale, fiind componente importante ale instalațiilor pentru automatizarea și controlul proceselor tehnologice, ale echipamentelor de comenzi electronice pentru mașinl-unelte, nave maritime și fluviale, aeronave, folosite în industria constructoare de autovehicule grele și de utilaje electrice pentru tracțiuni etc. Printre noile produse se nu

mără : contactoarele pentru regim greu de funcționare de 16, 25, 40 și 63 amperi, contactoarele de curent continuu, microîntre- rupătoarele, varletoa- reie de turație complet electroni za te.Calitățile lor deosebite, fiabilitatea ridi-, cată, miniaturizarea au făcut ca aceste produse să fie solicitate din ce in ce mai mult și la export. Așa se și explică, de altfel, faptul că planul la producția de export, pe primele 5 luni din a- cest an. a fost depășit cu 6,5 la sută, iar numărul țărilor in care se livrează produsele Întreprinderii rit, ajungind te 30.Obținerea Importante succese In muncă, în contextul amplului program de organizare și modernizare a producției inițiat în întreprindere, a fost posibilă și datorită asimilării de noi tehnologii de fabricație. prin care productivitatea muncii cunoaște valori din ce în

s-a mala pes-acestor

ce mal mari. Spre exemplu, de puțin timp s-a pus la punct sistemul de preîncălzire a pastilelor de bache- lită cu ajutorul dispozitivelor electronice generatoare de microunde, realizate prin autoutilare. Prin introducerea acestui sistem In secția de presat mase plastice a crescut randamentul aceste operații peste 30 la sută, altă realizare este . tehnologia de sortare automată a microîntre- rupătoarelor, produse fabricate in serii mari. Prin folosirea ei a crescut gradul de o- biectlvitate în controlul tehnic de calitate al acestora.
In imagine : aspect de muncă din secția montaj automate, unde maistrul Tudor Anghel, împreună cu muncitorul de înaltă calificare Marin Mocanu, verifică un nou lot de con- tactoare și automate, asimilate de curînd în fabricație, și care urmează să fie livrate la export. (Eugen Di- chiseanu).

Ja cuOși
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a efectuat o vizită de kn ia unitin' agricole die Sectoral agricol Ilfov, din iudefofo IaHta si Călărași

(Urmare din pag. I)pășească nivelurile^ planificate. Se va obține o recoltă de 8 100 kg orz și 7 700 kg griu la hectar. S-a cerut, totodată, să se ia măsuri pentru concentrarea combinelor, care există intr-un număr suficient de mare, la recoltarea cit mai grabnică a orzului, pentru a se putea trece imediat la stringerea griului, cultivat pe suprafețe mult mai întinse.în cadrul unei expoziții cu legume și fructe de sezon, au fost infățișate realizările la zi din domeniul horticulturii, care s-au situat la pn nivel superior față de cel inregistrat in aceeași perioadă a anului trecut.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că deși, în general, densitatea plantelor corespunde tehnologiilor de cultură, că acestea sint amplasate pe terenuri irigate, producțiile obținute pină în prezent in legumicultura nu ilustrează încă posibilitățile reale. Îndeosebi in cazul tomatelor. Este necesar, a arătat secretarul general al partidului, să se accentueze caracterul intensiv al lucrărilor in domeniul horticol, specialiștii și conducerile unităților agricole să acționeze cu mai multă fermitate pentru mărirea producțiilor, în primul rind la legume.La plecare, adresind felicitări cooperatorilor și specialiștilor pentru recoltele bune de orz și griu, secretarul general al partidului a arătat că 

se impun stringerea grabnică, fără pierderi, și depozitarea acestora. Să nu se irosească nici un bob de orz sau de grîu. Adunarea generală a membrilor cooperatori, exercitîndu-și mai bine rolul important ce ii revine, să adopte măsuri de creștere a producțiilor, atit la cereale, cit și la legume, întrucit de aceasta depind sporirea veniturilor cooperativei, ale fiecărui cooperator, creșterea livrărilor de cereale, legume și fructe la fondul de stat. Aceasta este calea ridicării nivelului de trai atit al oamenilor muncii de la orașe, cit și al celor de la sate. .Conducătorul partidului și statului a cerut să se facă totul pentru obținerea unor producții agricole cit mai mari, apreciind că, îndeosebi, producția de legume este acum mult sub posibilități. Recoltele bogate la toate culturile constituie singura cale prin care țărănimea cooperatistă își poate spori contribuția la creșterea bunăstării întregului popor.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit. cu oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLĂ DE 
STAT SLOBOZIA. alci>strîn- gerea orzului se află în plină desfășurare, concentrind un mare număr de mașini și utilaje. în scurt timp, după cum raportează specia

liștii, această lucrare se va Încheia pe toate cele 700 de hectare cu orz.Secretarul general al partidului a examinat un lan, unde combinele erau pregătite să înceapă recoltarea, precum și starea de vegetație a plantelor. S-a apreciat că și aici se anunță o recoltă bogată, ce va depăși 8 300 kilograme orz la hectar.într-o solă cu griu, specialiștii au prezentat un nou soi — Fundulea 4 —, care s-a remarcat printr-o productivitate ridicată,— 9 000 kg la hectar. Totodată, s-a subliniat că și porumbul, soia, sfecla și floarea-soa- relui se prezintă foarte bine, datorită faptului că lucrările de întreținere au fost executate la timp și la nivelul calitativ cerut. La aceste culturi se efectuează acum cea de-a treia prașilă mecanică și manuală, acordindu-se o atenție sporită respectării stricte a tehnologiilor, realizării densității optime.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat apoi cu un grup de mecanizatori. care au raportat că producțiile sint mari, combinele funcționează bine și se lucrează intr-un ritm înalt pe toate terenurile unde orzul are un grad corespunzător de coacere și de umiditate. S-a menționat, in același timp, că se insă- mințează in cultura a doua porumb pentru boabe, care se amplasează numai în teren irigat.Tovarășul Nicblae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere la adresa 

rezultatelor obținute și a adresat mecanizatorilor, celorlalți lucrători ai întreprinderii urarea de a realiza producții agricole cit mai mari. Secretarul general al partidului a cerut ca recoltarea și depozitarea să se desfășoare in cele mai bune condiții, astfel încit, pe baza rodului bogat din lanuri, să se asigure, pe întregul județ, o recoltă medie de 8 000 kg orz la hectar.în aplauzele și uralele celor pre- zenți, care și-au exprimat deplina satisfacție față de întîlnirea cu conducătorul partidului și statului, elicopterul prezidențial a decolat, sur- volînd întinderile fertile ale Bărăganului.Cu sentimente de nețărmurită dragoste și prețuire a fost înțîmpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu la sosirea pe ogoarele COOPERATIVEI A 
GRICOLE DE PRODUCȚIE 
DRAGOȘ-VODĂ, din iudetul Călărași.Conducătorul partidului și statului a fost salutat de tovarășii Cornel Pacoste, viceprim-ministru al guvernului. și loan Foriș, prim-secretar al Comitetului Județean Călărași al P.C.R.Și, pe terenurile acestei unități agricole se pot vedea semnele unor bogate recolte de cereale. Șiruri de combine înaintează fără oprire, fă- cind ca marea de spice să-și re- 

strîngă din ce în ce mai mult suprafața.Lanul în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat starea de vegetație a culturii a fost apreciat cu o producție de peste 8 500 kilograme de orz la hectar.S-a menționat că s-a organizat munca în schimburi prelungite, în formații complexe, pentru a se asigura efectuarea recoltării, eliberarea terenurilor, executarea arăturilor și insămînțărilor culturilor duble in flux continuu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că producțiile de orz sint, intr-adevăr, foarte bune și a cerut ca, la nivelul întregului județ, să se depășească prevederile planului.Lanurile de griu ale cooperativei arată, la rîndul lor, că producțiile sint foarte bune. Se vor obține peste 7 300 kg griu la hectar. Și aici există posibilitatea ca în patru-cinci zile să înceapă stringerea recoltei, ceea ce va marca momentul de virf al actualei campanii agricole de vară.Apreciind rezultatele de pină acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia măsurile organizatorice necesare in vederea executării intr-un ritm intens a lucrărilor complexe din această perioadă, să se respecte cu strictețe prevederile programelor aprobate.Aceleași probleme de primă însemnătate au fost analizate și in cursul vizitei la COOPERATIVA A

GRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
GURBĂNEȘTI. Pe terenurile a- cestei unități fruntașe se desfășoară concomitent, ca într-o imagine panoramică a campaniei de vară, toate lucrările specifice perioadei pe care o parcurgem. în urma combinelor ce string orzul, presele de balotat paie eliberează terenurile, în timp ce, nu departe, se execută arături și insă- mințări.Secretarului general al partidului i-au fost prezentate aspecte legate de modul de folosire a terenului, structura culturilor, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a unităților agricole de stat și cooperatiste. A reținut atenția faptul că 90 la sută din suprafața arabilă a județului este amenajată pentru irigat. r ■ !S-a relevat că la G.A.P. Gurbă- nești, datorită ritmului inalt atins la stringerea recoltei de orz, această lucrare se efectuează în prezent pe ultimele hectare, raportindu-se o producție medie de peste 8 500 kilograme la hectar.O producție bună se așteaptă șl ia grîu — peste 8 000 kg la hectar — pe mai bine de 800 hectare. S-a subliniat că aceste rezultate au fost posibile datorită asigurării unei densități mari, executării la timp a tuturor lucrărilor.Secretarului general al partidului i-au fost înfățișate apoi parcele pe care au fost îiisămințate noi so

iuri și hibrizi de grîu, orz, orzoaică, porumb care se experimentează aici în condiții de producție. A reținut atenția cultura de triticale cu o producție de 10 500 kg la hectar. Rezultate bune s-au obținut, de asemenea, in cultura porumbului pentru boabe; după rapița furajeră.în legătură cu irigarea porumbului prin brazdă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca această metodă să fie extinsă, în sistemul de două rinduri apropiate.în incheierea vizitei, menționînd impresiile bune despre rezultatele obținute la orz, griu și celelalte culturi, conducătorul partidului și, șta» tulul i-a felicitat pe țăranii cooperatori din Gurbănești, a arătat că există condiții pentru realizarea unor producții șl rtiai ănari, urîndu-le succese tot mai însemnate in Viitor.Importantele orientări și indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei constituie un in- suflețitor program de muncă și acțiune pentru țărănimea cooperatistă, pentru lucrătorii ogoarelor din întreaga țară, mobilizindu-le forțele in vederea stringerii, transportării și depozitării, intr-un timp cit mai scurt și fără pierderi, a cerealelor păioase, a producției de legume și de fructe, efectuării de calitate a arăturilor și insămințării culturilor duble, a celorlalte lucrări de sezon, obținerii unor recolte tot mai mari, la nivelul planului, al obiectivelor noii revoluții agrare.

RECOLTAREA ORZULUI Șl EXECUTAREA 
CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE DE VARĂ

să fie mult urgentate, ținînd seama și de vremea instabilă din numeroase zone ale țării
MEHEDINȚI:

întreaga producție - strînsă 

și depozitată cit mai repede!
Cum în această zonă a țării vremea încă se menține schimbătoare, comitetul județean de partid a intreprins o serie de măsuri organizatorice, astfel incit întreaga producție de orz să fie strînsă in cel mult trei zile. Pentru aceasta, in fiecare unitate — • in raport de suprafața pe care o deține — s-a concentrat un număr corespunzător de combine și mijloace de transport. Specialiștii urmăresc permanent stadiul de coacere a lanurilor și stabilesc operativ solele pe care se poate lucra cu randament maxim. Citeva aspecte din teren ne dovedesc, prin modul cum se lucrează, că o atenție deosebită se acordă organizării activității in cimp.întreprinderea Agricolă de Stat din Girla Mare are in cultură 800 hectare cu orz, repartizate pe 6 ferme. Pentru a se evita deplasările in gol și risipa de carburanți, in taberele de cimp pentru mecanizatori au fost aduse toate mașinile care sint folosite in campania de recoltare. S-a asigurat din timp o rezervă corespunzătoare de piese de schimb. Toți cel care participă la executarea lucrărilor de recoltat, eliberat și pregătit terenul și la insămințat servesc masa la locurile de muncă. De fiecare formație de lucru răspunde cite un cadru de conducere, care urmărește, cu deosebire încadrarea in viteza zilnică planificată, calitatea lucrării efectuate. „Procedînd în acest fel și exer- citînd un control permanent — ne spune inginerul Lucian Spirlea, directorul întreprinderii — in prima zi am strîns și depozitat producția de pe 260 hectare. Aceasta pentru că nu pe toate solele stadiul de coacere a lanurilor a permis declanșarea recoltatului cu toate forțele. Un timp pre

țios îl ciștigăm și prin descărcarea din mers a combinelor in mijloace de transport. în felul acesta, producția ajunge repede, pe rutele cele mai scurte, direct in spațiile de depozitare. Pentru astăzi, de' exemplu, nc-am propus și vom realiza o viteză de 350 ha la recoltat. Aceasta înseamnă că întreaga producție de pe cele 800 hectare va ajunge la loc sigur in numai trei zile".O dată cu ivirea zorilor, la C.A.P. din Gogoșu. combinele — repartizate pe două sole — au intrat în lanuri. Nu inainte insă ca mecanicii să facă cuvenitele verificări, pentru a se evita pierderile de boabe. Activitatea s-a organizat in flux continuu. „Am stabilit norme precise de muncă pe fiecare om și mașină în parte. Știm in fiecare oră cit trebuie să realizăm la toate lucrările pe care le executăm în această perioadă" — ne precizează Marius Nistor, inginerul-șef al unității. Pe o combină se realizează zilnic aici pină la 15 hectare. Aceasta înseamnă că într-o zi producția se stringe de pe 125 hectare. Cum unitatea are in cultură 250 hectare cu orz, sint necesare numai două zile bune de lucru in cimp pentru Încheierea secerișului orzului. In urma combinelor vin formațiile de cooperatori, care string manual paiele ce sint transportate cu 35 de atelaje direct în baza furajeră. Chiar din primele ore de recoltat s-a creat astfel front de lucru pentru tractoare, la pregătirea terenului putindu-se acționa in schimburi de zi și de nOapte. Cele 250 hectare — după cum s-a prevăzut — vor fi însămînțate cu porumb pentru boabe, în maximum patru zile. Solele respective, fiind amplasate în sistem irigat, se vor apli

ca in perioada următoare atitea u- dări cite vor fi necesare pentru a se obține și la cea de-a doua cultură o producție cit mai ridicată la hectar.Folosind cu același randament sporit fiecare oră bună de lucru, și cei de la C.A.P. Jiana au reușit, chiar din prima zi, nu numai să se încadreze in viteza planificată, dar chiar să realizeze la recoltat cu 18 ' hectare mai mult. Adică într-o singură zi producția a fost strinsă de pe 120 hectare din cele 230 hectare in cultură. Și aici răspunderile au fost astfel nominalizate incit, concomitent cu recoltatul, să se realizeze vitezele de lucru planificate la eliberat, pregătit terenul și semănatul culturilor duble.în unitățile din Consiliul Agroindustrial Deyesel, in ziua raidului nostru, combinele au fost concentrate pe ultimele sole cu orz. Cele patru cooperative agricole au cultivat 700 hectare. Pentru fiecare unitate in parte s-a prevăzut limita maximă a intervalului de timp necesar pentru stringerea producției de pe suprafa-
COVASNA:

Furaje sint, trebuie doar strînse 

și adăpostiteîntre acțiunile de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea zootehniei, recoltarea, conservarea și depozitarea furajelor pentru perioada de stabulație, de la leguminoasele perene, necesită în această perioadă o puternică concentrare de forțe pentru stringerea în totalitate a nutrețurilor ’și evitarea pierderilor. Cu toate acestea, in multe unități agricole din judeful Covasna recoltarea și depozitarea turalelor nu se desfășoară in ritmul dorit. Este o subliniere ce se Impune cu atit mai mult cu cit în județ există 

ța pe care o dețin. „Repartizînd judicios forțele mecanice — ne spune inginerul Cornel Hioară, directorul S.M.A. Devesel — urmărim ca acestea să fie folosite la întreaga capacitate, fără a admite sub nici un motiv depășirea perioadei de recoltat stabilită. Chiar dacă ploile ne-au cam dereglat, aflîndu-ne permanent in cimp, atunci cînd a fost posibil am folosit și cele cîteva ore bune din zi, lucrind pină s-a lăsat întunericul. Mai avem de strins orzul doar de pe 175 hectare. Pentru forțele de care dispunem aceasta înseamnă mai puțin de o zi bună de muncă".Cu fiecare oră aria recoltatului se extinde și in unitățile din consiliile agroindustriale Obirșia de Cimp, Recea, Bălăcița, Bicleș și Vînju Mare, unde se află importante suprafețe o- cupate cu orz. Și pretutindeni același cuvînt de ordine : sporită răspundere în organizarea muncii, pentru ca producția «acestui an să a- jungă cit mai repede posibil și fără nici un fel de pierderi la loc sigur. (Virgiliu Tătaru).

și unități care oferă o valoroasă experiență in creșterea animalelor, in general, și in ob inerea unor producții ridicate de lapte și carne, in special. „Finul de lucernă și trifoi reprezintă un furaj de bază în creșterea animalelor — arăta Tiberiu Bagoly, președintele Cooperativei Agricole de Producție din Brateș. De aceea, în unitatea noastră au fost luate măsuri, astfel incit în cel mai scurt timp să recoltăm, să conservăm și să depozităm in bune condiții finul de lucernă sau de trifoi. Avind in vedere că în acest 

an vegetația este mai avansată de- cit in anii anteriori, ne-am propus ca de pe terenurile unde anul trecut s-au obținut două sau trei coase, în acest an să luăm cel puțin trei sau patru coase. Așa vom putea asigura o cantitate suplimentară de furaje într-o structură corespunzătoare. Acordăm o deosebită atenție calității furajelor .depozitate, si in special a leguminoaselor perene, care au o mare valoare nutritivă, in care scop recoltarea, conservarea si depozitarea acestora se fac asigurînd respectarea strictă a normelor agrotehnice.Din păcate, aceasta este singura unitate cooperatistă din Consiliul Agroindustrial Boroșneu Mare unde recoltarea perenelor vechi s-a încheiat în timp optim și în condiții de bună calitate.„Rezultatele de pină acum ne dau garanția realizării sarcinilor de livrare la fondul de stat a unor cantități sporite de produse in condiții de eficiență ridicată — arăta Ladis- lau Szăkely, directorul Asociației Economice Intercooperatiste din Boroșneu Mare, unitate distinsă cu titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Sporurile mari în greutate pe care le obținem, ca și veniturile peste prevederile planificate se da- toresc in mare măsură grijii pe care o acordăm recoltării, conservării și depozitării furajelor. Dispunem de aproape 700 de hectare de teren pe care cultivăm plante furajere. Dacă în anul trecut, în condiții de climă nu prea favorabile, am obținut trei coase de trifoi și lucernă. în acest an ne propunem să ob'inem 4 coase, ceea ce va contribui in mare măsură la mărirea cantităților de furaje depozitate pentru perioada de stabulatie".Ne-am referit la două unităti ale căror conduceri se preocupă cu multă competentă de una dintre cele mai importante probleme ale zootehniei, și anume de asigurarea furajelor de cea tnai bună calitate. Aceleași condiții de climă și sol au și cooperativele din Dalnic, Moacșa, Reci și Asociația Economică Inter- cooperatistă din Moacșa. numai că în aceste unităti stringerea și depozitarea unor cantități mari de furaje nu se situează la nivelul cerințelor impuse de creșterea producției zootehnice. Tocmai de aceea. în a- ceste unităti se înregistrează producții scăzute de lapte, deși în perioada de stabulație din anul trecut aproape toate au avut cantită’ile de furaje prevăzutei însă calitatea a- cestora a lăsat mult de dorit. Repercusiunile asupra producției de lapte se simt și în momentul de față.

Din discuțiile purtate cu președinții unităților, cu primarii comunelor pe raza cărora se află cooperativele amintite ne-am putut da seama că metodele de strîngere și conservare a furajelor, chiar în condițiile timpului nefavorabil, folosite de cooperatorii din Brates șl lucrătorii de la A.E.I. Boroșneu Mare, nu se aplică, deși distanțele dintre aceste unități
OLT:

la seceriș și semănat, fiecare oră 

bună de lucru - folosită din plinDeclanșarea celei mai importante campanii agricole de vară, secerișul, în județul Olt a avut loc în condiții speciale. Vremea fiind capricioasă, a fost necesar să se urmărească permanent, pe fiecare parcelă, momentul optim pentru intrarea in lan, pentru folPsirea fiecărei ore bune de lucru cu randament sporit. „în -ferestrele» cu timp favorabil, prinse zilele trecute — ne preciza Irina Matache, director cu producția vegetală la direcția generală a agriculturii — cind a fost încercat modul de funcționare a combinelor in majoritatea unităților agricole, s-a constatat că secerișul poate fi inceput fără nici un fel de rezerve. Astfel, s-a trecut la recoltatul efectiv în numeroase unități agricole, pină la începutul acestei săptămini 25 la sută din cultura de orz fiind recoltată".Suprafețe mai mari au fost recoltate în zona de centru a județului, unde in acest an cultura de orz a ajuns mai repede Ia maturitate. Spre exemplu, cele 7 cooperative agricole din Consiliul Agroindustrial Piatra Olt au livrat spre bazele de recepție recolta de pe 775 hectare. Constantin Ștefan, inginerul-șef al consiliului agroindustrial? ne relata că numai la Osica de Sus, unde orzul are încă Timiditatea ridicată, nu s-a putut intra la seceriș. în celelalte unități, deși s-a acționat diferențiat, pe parcele, orzul este recoltat de pe țnai bine de jumătate din suprafață. In toate punctele unde cultura a ajuns la maturitate se acționează pe foi mâții de lucru complexe, lucrările derulîndu-se în flux, astfel ca în cel mult 48 de ore de la recoltare să se treacă la înființarea culturilor duble.„După fiecare cădere de ploaie — ne spunea Dumitru Ene, șeful fer

sint de ordinul a cițiva kilometri. Deci, problema care se pune nu este lipsa resurselor de nutrețuri, ci necesitatea întăririi răspunderii șl preocupării pentru stringerea lor in totalitate, conservarea corespunzătoare și depozitarea in bune condiții a furajelor pentru perioada de sta- bulație. (Constantin Timaru).

mei nr. 1 de la Cooperativa Agricolă Brincoveni, cercetăm terenul oră de oră, pentr.u a relua recoltatul. Lu- căm cu 14 combine. Recolta este transportată și livrată în aceeași zi la baza de recepție. La rîndul său, Gheorghe Sanda, președintele unității, completează : „Avem o bună mobilizare a forței de muncă, organizațiile de partid din localitate au răspuns prompt la susținerea acțiunii. toți sătenii fiind prezenți în cimp. Se rectifică unde este cazul, se balotează cu 6 prese, iar baloții sint transportați în baza furajeră cu atelajele, cit și cu tractoarele cu platforme mari. Astfel că s-a și putut începe pregătirea terenului prin discuire cu tractoarele A-l 800 — eliberatul terenului și discuitul conti- nuind și noaptea — in vederea insă- mînțării cu porumb în cultura a doua pentru boabe".O organizare asemănătoare a activității, „in lanț", am putut-o constata in multe alte unități agricole. Anul acesta este — cel puțin prin modul de manifestare de pină acum — unul dintre cei mai prielnici pentru punerea unor baze solide obținerii de recolte bune la culturile duble și succesive. Sint fapte de muncă surprinse nu numai la Piatra Olt, ci și în celelalte unități agricole prin care am trecut in raidul intreprins in consiliile agroindustriale Scomicești, Strejești, Valea Mare, Stoicănești, Ianca, Vișina, Romula. Pretutindeni, aceeași bună organizare și activitate febrilă, în flux continuu, încă de la debutul secerișului, o recoltă fiind adunată in grabă, dar fără nici un rabat de la calitate, iar sămința pentru o alta fiind introdusă in brazdă cu aceeași grabă și grijă pentru calitate. (Mihai Grigoroșcuță).
t
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---------CENTENAR EMINESCU----------
Vernisajul expoziției de carte, documente 

și artă consacrată poetului național
SCRISOAREA III

(fragment)

Caracterul militant al predării 
științelor sociale
9 9

Din experiența organizațiilor de partid 
din școli și facultățiîn Capitală s-a deschis, luni, la Sala Dalles, „Expoziția de carte, documente și artă consacrată centenarului Mihai Eminescu“.La vernisaj au participat membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii Academiei Republicii Socialiste România, activiști de partid și de stat, oameni de cultură și artă, un numeros public.Cuvintul de deschidere a fost rostit de tovarășa Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.în acest cadru au fost subliniate aleasa prețuire de care s-a bucurat și se bucură opera lui Mihai Eminescu in anii construcției socialiste — expresie a politicii partidului și statului nostru de valorificare a tezaurului cultural național —, impresionanta sa răspindire in masele de cititori din țară și de peste hotare.Au fost relevate semnificația creației eminesciene in spațiul culturii naționale și universale, o- riginalitatea liricii sale, ca expresie desăvirșită a spiritualității românești. profunzimea imaginii și frumusețea cuviritului scris.

Expoziția ilustrează, prin intermediul paginii scrise și tipărite, al documentelor autentice, viața și opera lui Mlhai Eminescu, universul atît de specific al creației sale literare. Sint expuse opere reprezentative create de inaintași ce incorporează valori distincte, idei și virtuți artistice pe care poetul Ie-a așezat la temelia formației sale de intelectual și patriot.Creația monumentală a marelui nostru poet național este prezentată in cadrul acestei expoziții prin intermediul celor peste o sută de ediții apărute intr-un mare număr de serii și colecții, într-un tiraj total de peste șaptezeci de milioane de exemplare, cuprinzind poezie, proză, teatru, publicistică, filozofie, precum și prin lucrări critice și de istorie literară apar- ținind unor exegeți de seamă ai operei eminesciene — Titu Maio- rescu, G. Călinescu, Eugen Lovi- nescu, Tudor Vianu, Perpessicius și alții. Un loc aparte în expoziție îl ocupă seria de „Opere", impunătoarea ediție critică, realizată în 16 tomuri, monument de seamă închinat poetului național.Sint expuse, totodată, traduceri

din lirica eminesciană publicată in străinătate, ediții bilingve, precum și studii de critică și istorie literară ale unor cercetători de peste hotare privind opera și activitatea marelui poet român. Rețin atenția, de asemenea, numeroase acte și documente, stampe, fotografii de epocă, constituind mărturii de însemnătate deosebită despre principalele momente ale vieții și activității lui Mihai Eminescu.Colecția de manuscrise și de facsimile după manuscrise expusă aici se constituie într-o copleșitoare demonstrație a adevărului că Eminescu a trudit enorm la modelarea fiecărui vers, la șlefuirea expresiei poetice pînă la atingerea perfecțiunii artistice.Chipul poetului, universul său liric au constituit surse nesecate de inspirație pentru creatorii de artă. Lucrările de pictură și sculptură, de grafică de carte expuse in cadrul acestei expoziții omagiale, purtind semnături ale unor artiști reprezentativi, oferă o cuprinzătoare Imagine asupra universalității operei eminesciene, a valorilor sale perene transmise din generație in generație. (Agerpres)
★

• Sub egida Bibliotecii Acade
miei Republicii Socialiste România, 
luni s-a deschis expoziția omagială 
„Manuscrisele și edițiile eminescie
ne". Sint prezentate peste 500 de 
exponate — manuscrise, corespon
dențe cu familia și cei aproplațl, 
fotografii originale, ediții apărute 
in timpul vieții poetului, precum și 
majoritatea tipăriturilor eminescie
ne — elemente ce întregesc biogra
fia poetului național și universal 
și contribuie la cunoașterea mai 
aprofundată a monumentalei sale 
opere.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost scoase in evidență 
actualitatea poeziei și gindirii emi
nesciene, măreția și frumusețea 
operei Luceafărului poeziei româ
nești.

• In așezăminte de cultură și 
în școli din județul Botoșani au loa 
în aceste zile recitaluri muzical-lite- 
rare cu genericul „Tot mai citesc 
măiastra-ți carte", dedicate cinstirii 
vieții și operei poetului nostru na
țional, Mihai Eminescu. De aseme
nea. au fost deschise, in bibliotecile 
orășenești și comunale, expoziții de 
carte, ce prezintă creația emines
ciană și lucrări de referință critică 
asupra acesteia.

Pe scena Teatrului „Mihai Emi
nescu" din Botoșani a fost prezen
tat spectacolul de muzică și poezie 
„Dor de Eminescu", la care și-au 
dat concursul actori din localitate 
și de la alte teatre din țară, soliști 
ai teatrelor de operă din lași și 
București, orchestra simfonică din 
Botoșani. Circumscrisă aceluiași 
moment cultural aniversar este și 
expoziția de pictură „Univers emi
nescian", deschisă la GaleriU*-de

*

artă „Ștefan Luchian" din Botoșani.
Sub genericul „Mihai Eminescu — 

omul deplin al culturii românești", 
a avut loc un colocviu dedicat cu
noașterii și aprofundării operei ma
relui poet, la care și-au adus con
tribuția numeroși critici și istorici 
literari, cadre universitare, cercetă
tori ai creației eminesciene. La Ipo- 
tești a fost vernisată expoziția de 
grafică „Locuri eminesciene" și au 
fost inaugurate biblioteca și fondul 
documentar „Mihai Eminescu". Sute 
de iubitori ai poeziei au urmărit in 
cadrul pitoresc al meleagurilor na
tale ale poetului șezătoarea literar- 
muzicală „Omagiu la Luceafăr" și 
spectacolul de sunet și lumină „La 
Eminescu".• La Iași s-a încheiat festivalul 
de poezie „Mihai Eminescu", im
portantă manifestare cultural-ar- 
tistică, ajunsă la cea de-a IX-a 
ediție, înscrisă in seria de acțiuni 
dedicate centenarului trecerii in 
eternitate a marelui poet. Actuala 
ediție a reunit poeți, prozatori și 
critici literari, oameni de știință, 
artă și cultură, membri ai unor 
cenacluri literare. In programul 
manifestării au figurat prelegeri și 
evocări privitoare la importanța și 
semnificația creației Luceafărului 
poeziei românești, lansări de noi 
volume apărute la editura „Juni
mea". șezători literare, seri și reci
taluri de poezie patriotici din crea
ția lui Eminescu, expoziții oma
giale de carte, decernarea premi
ilor festivalului.

Au avut loc, de asemenea, sim
pozionul cu tema „Eminescu" și un 
spectacol artistic omagial.

• Sub genericul „Simbolul emi
nescian", la Conservatorul „Geor-

*

ge Eneseu" din Iași s-a desfășurat 
o manifestare cultural-artlstică cu 
caracter complex. Cu acest prilej 
s-a deschis expoziția de grafică 
„Opera lui Mihai Eminescu in crea
ția artiștilor plastici ieșeni", după 
care a urmat recitalul de versuri 
„Eminescu in universalitate". Mani
festarea a inclus, de asemenea, un 
program de lieduri și cintece cu ge
nericul „Eminescu in muzica ro
mânească", precum și expunerea cu 
tema „Muzicalitatea versurilor lui 
Mihai Eminescu".

Biblioteca centrală universitară 
din Iași a găzduit simpozionul 
„Eminescu — omul total al cul
turii românești", iar Centrul oră
șenesc de cultură și educație socia
listă „Cintarea României" din 
Pașcani, șezătoarea literară „Emi
nescu, poetul național al români
lor".

• Sub genericul „Trecut-au 
anii...", la Teatrul „Alexandru Da
vila" din Pitești s-a desfășurat 
spectacolul de poezie și muzică de
dicat centenarului Eminescu. Au 
fost recitate poezii eminesciene, 
s-au interpretat compoziții muzica
le pe versuri din lirica marelui 
scriitor și au fost prezentate mo
mente coregrafice inspirate de 
creația marelui poet.

Pe agenda acțiunilor culiural- 
artistice consacrate centenarului 
Eminescu s-a inșcrls și spectacolul 
literar-muzical „Eminescu — poet 
național și universal", susținut pe 
scena Centrului de creație și cul
tură socialistă „Cintarea Româ
niei" al tineretului din Drăgănești- 
Olt.

(Agerpres)

Monument al culturii române

lată vine-un sol de pace c-o năframâ-n virf de băț. 
Baiazid, privind la dînsul, il întreabă cu dispreț '■
— Ce vrei tu ?

— Noi ? Bună pace I Și de n-o fi cu bănat. 
Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat.

La un semn deschisâ-i calea și s-apropie de cort 
Un bâtrin atît de simplu, după vorbă, după port.
— Tu ești Mircea ?

— Da-mpărate I
— Am venit să mi te-nchini, 

De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.
— Orice gind ai, împărate, și oricum vei fi sosit, 
Cit suntem încă pe pace, eu îți zic : Bine-ai venit I 
Despre partea închinării insă, doamne, să ne ierți ; 
Dar acu vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți, 
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale, 
Să ne dai un semn și nouă de mila măriei-tale... 
De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris și pentru noi 
Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război.
— Cum ? cind lumea mi-e deschisă, a privi gîndești că pot 
Ca întreg Aliotmanul să $e-mpiedice de-un ciot ?
O, tu nici visezi, bătrine, cîți în cale mi s-au pus I 
Toată floarea cea vestita a întregului Apus, 
Tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi s-adunâ 
Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. 
S-a-mbrâcat în zale lucii cavalerii de la Malta, 
Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta, 
Fulgerele adunat-au contra fulgerului care 
In turbarea-i furtunoasă a cuprins pămint și mare. 
N-au avut decît cu ochiul ori cu mina semn a face 
Și Apusul iși împinse toate neamurile-ncoace ; 
Pentru-a crucii biruință se mișcară rîuri-rîuri ; 
Ori din codri răscolite, ori stirnite din pustiuri ; 
Zguduind din pace-adincă ale lumii începuturi, 
înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi, 
Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii, 
Tremura inspăimîntată marea de-ale lor corăbii I... 
La Nicopole văzut-ai cite tabere s-au strins 
Ca să steie înainte-mi ca și zidul neînvins. 
Cind văzui a lor mulțime, cită frunză, cită iarbă, 
Cu o ură nempăcată mi-am șoptit atunci In barbă, 
Am jurat ca peste dinșii să trec falnic, fără păs, 
Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs... 
Și de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag ?
Și, purtat de biruință, să mă-mpiedic de-un moșneag ?
— De-un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești 
Nu e om de rind, el este domnul Țării Românești.
Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, 
Nici ca Dunărea să-nece spumegînd a tale oști.Avea dreptate un distins cărturar și eseist cind observa cu subtilitate : „Nespus de greu este pentru un român să vorbească despre Eminescu. Fiindcă incomparabil mai lesnicios li vine omului a grăi despre alții decit despre sine, a descrie decît a se descrie". Șl totuși : nimeni nu poate vorbi și nu-1 poate înțelege mai bine pe Eminescu decît noi, românii. Pentru că noi putem simți — Nichita Stă- nescu semnala miraculoasa metamorfoză — cum „Miorița" se transformă în „Oda în metru antic". Atit doar că, pentru a vorbi despre Eminescu, despre opera sa, cea mai înaltă expresie și sinteză a sufletului național, pentru a invoca și evoca nease- multa-1 figură, trebuio să fii vrednic de aceasta. Să știi bine limba lui, să te fi pătruns de spiritul său, să-ți fi însușit inegalabila lui lecție de morală, de patriotism și militantism.Ca poet, dar mai ales ca ziarist, și-a asumat tot ce era bun și rău în lume. Mai presus de orice a pus insă Patria pentru ale cărei interese și idealuri nici un efort și nici un sacrificiu nu i se păreau a fi prea mari. Nimic mal străin și mai imoral pentru autorul faimoasei „Glosse" decît neimplicarea. Indiferent dacă acest autor era poet, gazetar fără egal in epoca sa, care avea totuși cițiva gazetari de mare reputație și anvergură, revizor școlar sau bibliotecar.Ca ziarist, ridieîndu-se deasupra evenimențialului pe care îl supunea mai in- til unor analize profunde, a relevat ideile-forță șl sensurile dominante ale istoriei poporului român și ale fenomenului românesc. Cite o frază care rezumă memorabil și cite o propoziție sau întrebare care marchează virful ori concluzia unei demonstrații dau impresia copleșitoare că parcă au fost scrise ieri, făcîndu-ne să ne simțim acut istoricitatea.Acest sentiment reconfortant este generat șl de incorporarea, firească șl conștientă, a scrisului eminescian in tradiția „de-aur a scripturelor române", căci, așa cum remarca criticul și istoricul literar Mihai Ungheanu intr-un eseu din recent apărutul volum Fiii risipitori : „Dacă vechii cronicari lun- tau cu -haznele» timpului lor, Eminescu a luptat cu cele ale timpului său, in- trînd in aceeași serie eroică a culturii române preocupată de restituirea fizionomiei reale a fenomenului românesc", ilustrind și impunînd, totodată, un model : „modelul scriitorului român, cerebral, ac

tiv, angajat, capabil a se subordona ideii".Despre Eminescu, temă obligatorie și inepuizabilă a criticii, s-au scris studii, eseuri, cărți care sint și vor rămine de permanentă referință in spațiul culturii noastre. Unele definiții sintetizatoare, bine cunoscute il vor însoți mereu in conștiința noastră peste vreme șl vremuiri. Intre acestea, și cea datorată lui Pompiliu Constanlinescu : „Eminescu dste astăzi o instituție națională ; viața și opera lui alcătuiesc un monument neclintit al culturii române ; nici intemperiile vremii, nici adversitățile crunte ale istoriei, nici momentele de decădere și înălțare ale oamenilor, nimic nu-1 poate a- tinge în eternitatea lui spirituală ; căci Eminescu nu mai este un simplu nume, oricit de mare ar fi el, din repertoriul divers al literelor naționale ; el este însăși mărturia supremă a existenței noastre ideale, este una din marile justificări ale existenței de român între atitea entități etnice și spirituale care-și dispută un loc sub soare".In anii socialismului, Eminescu a cucerit noi și întinse teritorii în conștiința publicului și a criticii. De fapt, ar trebui să spunem că noi am reușit să înaintăm cit mai adine in vastele teritorii eminesciene. Pentru că un scriitor, fie el și de statura lui Eminescu, sau Shakespeare, sau Dante, un scriitor, oricit de contopit cu fibra cea mal intimă a neamului său, trebuie redescoperit mereu. S-a făcut mult. Dar cind e vorba de Eminescu nimic nu e prea mult, fiindcă nimic nu e prea mult cind e vorba de ființa noastră națională. Nu vom întreprinde aici o trecere în revistă a studiilor, edițiilor, colecțiilor, manifestărilor ce i s-au consacrat ; vom reafirma doar că ediția Eminescu fundată cu o jumătate de secol în urmă de Perpessicius și încheiată acum, în anul care marchează centenarul morții poetului, constituie, cu adevărat, monumentul cel mai impunător ce i s-a înălțat celui despre care s-a spus că a dat, pînă și norilor, naționalitate. L-am putea numi neclintitul monument, cu vorbele Iui Pompiliu Con- stantinescu. Cele șaisprezece tomuri masive ale operei eminesciene sint nu doar mărturia supremă a muncii de valorificare a moștenirii noastre literare desfășurată Intr-un ritm șt la cote nemaiintilnite pînă în epoca noastră, epoca de după Congresul al IX-lea al partidului ; ele atestă, in fond, însăși maturitatea culturii românești contemporane.Generația lui Eminescu

este poporul român sau, cu o sintagmă a unui exeget al 'său, Alain Guillermou, este „România eternă". Fiecare generație il renaște pe Eminescu. Clipele noastre compun eternitatea lui.La Iași, s-a spus nu o dată de-a lungul unui veac, vechile zidiri, teii eminescianizează. Iar noile edificii, marile cetăți înălțate în anii noștri se contaminează de muzica inconfundabilă a versului eminescian. De altfel, Eminescu este el, întreg, deplin, atunci cind stihul, verbul său se acordează la respirația amplă a Cetății. Am trăit de multe ori emoția copleșitoare a contopirii unei mase de oameni într-o singură inimă ce bate in ritmul eminescian, care e un alt ritm dat Universului. Un ritm care te face mai frumos ca om, mai încrezător în forțele tale și ale neamului tău, în mărețul viitor al patriei pe care l-a visat Eminescu, poetul cel .mai

modern dintre toți poeții acestei țări care au fost, care sint, care vor fi. Ne oglindim in slova sa, ne recunoaștem în cugetarea sa, pătrunși de fiorul cosmic și trăind sentimentul întinderilor milenare.Cititor și scriitor in limba română, in drumurile noastre, la orice răspintie, il vom intilni, ne va în- timpina Eminescu. Deocamdată, avem clipa, avem anul in care posteritatea unică a lui Eminescu și mitul românesc cel mai fertil' împlinesc un veac. Ne regăsim în această rotundă vară românească sub coroana unui tei eminescian imaginar. care este cerul și sufletul nostru : „La steaua care-a răsărit / E-o cale-atit de lungă / Că mii de ani i-au trebuit / luminii să ne-a- jungă...“.O lumină care ne veghează, insoțindu-ne in fiecare moment al existenței noastre.
Constantin COROIU

După vremuri mulți veniră, începind cu acel oaspe, 
Ce din vechi se pomenește, cu Dariu a lui Istaspe ; 
Mulți durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod, 
De-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod ; 
împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă 
Au venit și-n țara noastră de-au cerut pămint și apă — 
Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimînt, 
Cum veniră, se făcură toți o apă ș-un pămint 
Te fălești că inainte-ți răsturnat-ai valvirtej 
Oștile leite-n zale de-mpărați și de viteji ?
Tu te lauzi că Apusul înainte ți s-a pus ?
Ce-i mina pe ei in luptă, ce-au voit acel Apus ? 
Laurii voiau sâ-i smulgă de pe fruntea ta de fier, 
A credinții biruință câta orice cavaler.
Eu ? îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul... 
Și de-aceea tot ce mișcâ-n țara asta, riul, ramul, 
Mi-e prieten numai mie, iară ție dușman este, 
Dușmănit vei fi de toate, fâr-a prinde chiar de veste ; 
N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid 
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid I
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Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorită, 
Unde pătrunde ziua printre ferești murdare, 
Pe lingă mese lunge, stătea posomorită, 
Cu fețe-ntunecoase, o ceată pribegită, 
Copii săraci și sceptici ai plebei proletare.

— Ah I — zise unul — spuneți că-i omul o lumină 
Pe lumea asta plină de-amaruri și de chin I 
Nici o scinteie-ntr-insul nu-i candidă și plină, 
Murdară este raza-i ca globul cel de tină, 
Asupra cărui dinsul domnește pe deplin.

Spuneți-mi ce-i dreptatea ? — Cei tari se îngrădiră 
Cu-averea și mărirea în cercul lor de legi ;
Prin bunuri ce furară, in veci vezi cum conspiră 
Contra celor ce dinșii la lucru-i osindiră 
Și le subjugă munca vieții lor întregi.

Unii plini de plăcere petrec a lor viață, 
Trec zilele voioase și orele surid.
In cupe vin de ambră — iarna grădini, verdeață, 
Vara petreceri, Alpii cu frunțile de gheață — 
Ei fac din noapte ziuă ș-a zilei ochi închid.

Virtutea pentru dinșii ea nu există. Insă 
V-o predică, căci trebui să fie brațe tari,
A statelor greoaie cară trebuie-mpinse 
Și trebuiesc luptate războaiele aprinse, 
Căci voi murind in singe, ei pot sâ fie mari.

Și flotele puternice ș-armatele făloase, 
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor, 
Ș-acele milioane, ce in grămezi luxoase 
Șunt strînse la bogatul, pe cel sărac apasă, 
Și-s supte din sudoarea prostitului popor.

Religia — o frază de dinșii inventată 
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug, 
Căci de-ar lipsi din inimi speranța de răsplată, 
După ce-amar muncirăți mizeri viața toată, 
Ați mai purta osînda ca vita de Ia plug ?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea 
Și v-a făcut să credeți că veți fi răsplătiți...
Nu I Moartea cu viața a stins toată plăcerea — 
Cel ce în astă lume a dus numai durerea 
Nimic n-are dincolo, căci morți sunt cei muriți.

Minciuni și fraze-i totul ce statele susține, 
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susțin ;
Averea să le aperi, mărirea ș-a lor bine, 
Ei brațul tău înarma ca să lovești în tine, 
Și pe voi contra voastră la luptă ei vă mîn.

De ce să fiți voi sclavii milioanelor nefaste, 
Voi, ce din munca voastră abia puteți trăi ?
De ce boala și moartea să fie partea voastră, 
Cind ei în bogăția cea splendidă și vastă 
Petrec ca și în ceruri, n-au timp nici de-a muri ?

De ce uitați că-n voi e și număr și putere ? 
Cind vreți, puteți prea lesne pâmîntul să-mpărțiți. 
Nu le mai faceți ziduri unde să-nchid-avere, 
Pe voi unde să-nchidă, cind împinși de durere 
Veți crede c-aveți dreptul și voi ca să trăiți.

Zdrobiți orinduiala cea crudă și nedreaptă, 
Ce lumea o împarte in mizeri și bogați I 
Atunci cind după moarte răsplată nu v-așteaptă, 
Faceți ca-n astă lume să aibă parte dreaptă, 
Egală fiecare, și sâ trăim ca frați I

îmbunătățirea conținutului și sporirea eficientei predării științelor social-politice, creșterea aportului acestora la pregătirea viitoarelor cadre de muncitori și specialiști, la educarea lor patriotică, revoluționară, în lumina tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în cuvintă- rile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. constituie o preocupare majoră a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor școlilor și instituțiilor de invățămînt superior din județul Cluj. Acestea urmăresc ca in activitatea la catedră, în cadrul consultațiilor, al seminariilor, cadrele didactice să asigure cunoașterea și aprofundarea de către elevi sau stu-. denți a documentelor Congresului al XIII-lea al partidului, ale Conferinței Naționale, a Tezelor din aprilie, a Expunerii din noiembrie 1988, a celorlalte documente de partid și de stat, opera științifică a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care se înscrie ca o contribuție de valoare inestimabilă la îmbogățirea socialismului științific, a teoriei și practicii revoluționare. Recent, biroul Comitetului Județean Cluj al P.C.R. a analizat aceste probleme. Care sint experiențele, acțiunile deosebite reliefate cu prilejul acestei analize privind îmbunătățirea predării disciplinelor de științe social- politice ?In primul rind, este de remarcat faptul că a existat o mai mare preocupare a tuturor factorilor pentru încadrarea posturilor didactice de la disciplinele de științe sociale cu personal didactic corespunzător și au fost intensificate acțiunile de perfecționare a pregătirii politico- ideologice, profesionale și culturale a acestora. In invățămintul superior aceste discipline sint predate de aproape 140 de cadre didactice, din care 85 sint doctori in științe, iar in invățămintul preuniversitar — de 425 cadre didactice, din acestea 238 avind gradele didactice unu sau doi. De asemenea, de remarcat este și faptul că, din totalul de cadre didactice care predau disciplinele social-politice, mai mult de 380 au absolvit cursurile Universității Politice și de Conducere. Perfecționarea pregătirii lor se realizează pe baza unor programe adecvate, folosindu-se o diversitate de mijloace — de la studiul individual, dezbateri teoretice pe discipline șl cu caracter inter- discîplinar pină la participarea la activitățile de pregătire ale Cabinetului Județean Pentru Activitatea Ideologică și Politico-Educativă, participarea la manifestări științifice și cultural-educative, specializarea și documentarea teoretică și practică în institute de cercetare, unități economice, activitatea editorială și publicistică. Numai in anul trecut, de exemplu, cadrele didactice de la catedrele de filozofie, economie politică, socialism științific. Istorie și cele din invățămintul preuniversitar au finalizat aproape 60 de teme de cercetare, au publicat peste 30 cărți, manuale și cursuri. 440 studii in reviste de specialitate și culturale și au prezentat 420 comunicări științifice la diferite sesiuni și simpozioane organizate de institutele de invățămint clujene, de institute sau organizații științifice și culturale din alte centre ale țării ori de. peste hotare.Este, de asemenea, de remarcat preocuparea organelor și organizațiilor de partid, a catedrelor de specialitate din facultăți și- școli privind îmbunătățirea conținutului lecțiilor, a activităților seminariale, de laborator, de instruire practică și pedagogică sub aspectul orientării politico-ideologice, al cultivării gindirii creatoare, asi- gurindu-se o mai bună informare și documentare a cadrelor cu material bibliografic adecvat și în primul rind cu documentele de partid și de stat, cu opera secretarului general al partidului. Toate cele peste 160 de cabinete de științe sociale din invățămintul universitar și preuniversitar dispun de o bună dotare cu material bibliografic pentru studiu, precum și de alte materiale documentare adecvate.Experiența a dovedit că un rol deosebit în perfecționarea pregătirii cadrelor care predau științele social- politice îl au dezbaterile in catedre, care angajează pe participant la a- profundarea documentelor de partid și de stat, a tezelor și orientărilor cu

prinse in expunerile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la studierea critică a ,unor lucrări de specialitate. In ultimul timp, de exemplu, în cadrul seminariilor de catedră au fost dezbătute cu cadrele care predau economia politică teme cum sint „Direcții fundamentale ale ridicării calitative a procesului instructiv- educativ în invățămintul universitar", „Contradicțiile economice in socialism", „Locul și rolul proprietății socialiste în mecanismul de funcționare și dezvoltare a economiei socialiste" și altele, care au relevat concepția partidului nostru, experiența tării noastre in aceste domenii. în cadrul catedrei de filozofie au fost abordate teme axate pe probleme de bază rezultate din Tezele din aprilie, din expunerile secretarului general ai partidului la forumul democrației muncitorești- revoluționare din noiembrie 1988 și la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din a- prilie 1989, ca, de exemplu, „Spiritul revoluționar și sarcinile noi in predarea filozofiei", „Democrație — libertate — responsabilitate in socialism".în dezbaterea cadrelor care predau socialismul științific au fost aduse teme ca „Sistemul democrației. muncitorești-revoluționare", „Revoluția socialistă și revoluția de eliberare națională", „Rolul factorului politic în dezvoltarea societății". De asemenea, in cadrul catedrei de istorie și arheologie au fost abordate probleme care au vizat mai buna cunoaștere a unor aspecte legate de istoria patriei, pe baza unor noi cercetări, preocuparea studenților pentru cercetarea istorică. în același timp, comitetul de partid pe centrul universitar a inițiat o serie de dezbateri la care au participat cadre de la toate catedrele care predau științele social-politice. temele alese prezentind deopotrivă interes pentru toți.Pe linia îmbunătățirii predării științelor social-politice se înscriu și alte acțiuni, cum sint organizarea periodică a unor colective de îndrumare și control, formate din activiști de partid, cadre universitare. inspectori școlari, care au ajutat cadrele didactice in îmbunătățirea conținutului lecțiilor, a seminariilor, orele de practică — productivă și pedagogică —, in organizarea unor activități politico-educative. Cu prilejul controalelor efectuate într-un număr mare de școli generale, in licee și facultăți, s-a urmărit modul in care este pusă in evidență contribuția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, legătura dintre principiile și tezele socialismului științific și problemele ridicate de viață, prezentarea cu mai multă claritate și rigoare științifică a realizărilor poporului nostru, a marilor transformări ce au avut loc după Congresul al IX-lea al partidului, explicarea argumentată, pe baza documentelor partidului nostru, a necesității obiective a dezvoltării și modernizării continue a forțelor de producție, perfecționarea neîntreruptă a relațiilor economice, intensificarea dezvoltării economice intensive, combaterea cu mai multă fermitate și cu o argumentare temeinică a curentelor de idei și teoriilor neștiințifice, idealiste, care fac apologia modului de viață capitalist, a celor care denigrează istoria poporului român sau marile realizări ale socialismului.Analiza efectuată de comitetul județean de partid arată că in activitatea unor cadre didactice nu s-a făcut totul pentru înlăturarea unor elemente de formalism in actualizarea cunoștințelor de filozofie, economie politică, socialism științific, istorie. Nu peste tot cadrele didactice fac eforturi suficiente pentru propria lor informare și continua pregătire politică șl profesională, mulțumlndu-se cu cunoștințele acumulate la un moment dat. Organizațiile de partid din școli și facultăți sint îndrumate să acorde o mai mare atenție accentuării caracterului militant al predării științelor sociale, pentru a determina sporirea contribuției acestora la cultivarea unei gindiri filozofice, politice și istorice înaintate, creatoare a elevilor și studenților.
Marin OPREAcorespondentul „Scinteii"
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• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
Sperăm să ajungem la cariera de mozaic de la Sindominic încă in timpul funcționării benzii, care este doar de trei ore. De ce numai atit ? — întrebăm. Pentru că — ni se răspunde — în acest scurt interval se reușește transportarea întregii cantități de agregate concasate, granulate și sortate intr-o zi. Ne apropiem. în zare se profilează Masivul Hășmaș, de sub care se desprinde panglica argintată a Oltului, a cărui albie o traversăm peste un pod cu o deschidere nu mai mare de 10 metri. Da, banda este în lucru. Din impozantul deal descopertat, pe al cărui vîrf circulă mașini ce basculează roca în gura puternicelor concasoare, se alungește. în megndre mâi ușoare sau mai accentuate. urcind sau coborind, un riu de piatră pe covor de cauciuc. Șuvoiul de apă și șuvoiul de piatră se intersectează, pentru a se rein- tilni din nou, în alte părți, clmen- tîndu-se în durabilele și frumoasele construcții ale țării.De fapt, de ce am ținut să venim Ia această carieră și ce este chiar atit de interesant la această bandă ? în fond, transportul pe bandă se face în toate carierele și balastierele, în toate minele și șantierele. Este adevărat, dar adevărat și foarte important este că în cariera de la Sindominic s-a montat și funcționează in premieră in țara noastră un „transportor cu bandă de cauciuc pe cablu de oțel".Bazat pe un alt principiu de funcționare decit obișnuita bandă transportoare, care era trasă pe role, noua instalație oferă multiple avantaje sintetizate in productivitate crescută, eficiență economică sporită. Aflăm acum că ne numărăm printre primele șapte țări din lume care dispun de asemenea transportoare. Realizarea aparține colecti- , virlui de muncă de la întreprinderea pentru Producție Industrială si Construcții Căi Ferate din Miercurea- Ciuc, unitate specializată în construcția de utilaje pentru extracția și prelucrarea agregatelor de carieră.Parcurgem întregul traseu urmat de transportor și avem impresia că nu se mai sfirșește, mai ales că din cauza terenului accidentat pe care-1 străbate nu-i zărim capătul, adică stația de acționare. „Intenționat am ales un traseu dificil, ba chiar am creat unele obstacole. în ideea de a găsi și soluția depășirii lor — ne spune inginerul Tanko Emeric, șeful serviciului producție. Astfel, pentru a reuși schimbarea direcției cu 90 grade, am făcut o stație unghiulară, bineînțeles fără să intrerupem cablul și banda de cauciuc și mai ales fără să fie nevoie de o altă stație de antrenare, ceea ce ar fi fost absolut imposibil în cazul benzii transportoare pe role. De altfel, posibilitatea „copierii" terenului este un alt mare avantaj al transportorului, care-și poate schimba direcția sau poate urca și coborî pante cu înclinație de pînă la 18 grade — avantaje ce-i asigură un foarte larg cimp de întrebuințare : transportul la mari distanțe și în orice anotimp al materialelor friabile, al celor granulație mare sau lipicioase chiar transportul personalului", așa, din una în alta, reținind că pot traversa și cursuri de apă,se elimină posibilitatea căderii materialului de pe bandă sau ruperea benzii, că numărul pieselor in frecare este de 4—5 ori mai redus, de unde și o fiabilitate ridicată a benzii, pină la 12 ani — mai aflăm că, de fapt, acest transportor cu bandă de la Sindominic nu reprezintă altceva decit o instalație în... miniatură, un experiment prin care colectivul de specialiști și muncitori ai întreprinderii au făcut dovada spiritului de inițiativă, a capacității creatoare, a înaltei lor specializări. Sigur, datorită deosebitelor sale a- vantaje, printre care s-ar mai număra reducerea consumului energe-

tic cu 40 la sută, capacitate și viteză sporite, iar prin acestea asigurarea Creșterii muncii de 2—3 a convins, fiind cut în producția ne determină să diul întreprinderii din Miercurea- Ciuc. Intrăm in biroul directorului Rakosi Zoltan tocmai cînd începuse să sune telefonul...— Alo, balastiera Ionești ? Vă rog cu inginerul de la Miercurea-Cluc (...) Noroc bun ! Cum merge treaba, în ce stadiu sinteți, ce probleme a* veți ?... Da, bine. Vedeți că treile- rul cu agabaritele trebuie să fi a- juns. Echipa de matisare v-o pun diseară pe tren și miine dimineață băieții sint acolo. Spor la treabă și nu uitați că sintem în iunie !

productivității ori transportorul omologat și tre- de serie. Fapt ce trecem pe la se-

HARGHITA

Pași hotărîți 
pe drumul 

performanței
— Ar putea să uite ? întrebăm noi, deschizind discuția.— In nici un caz. insă acolo avem acum cea mai importantă lucrare a trimestrului și noi, cei de la sediu, trăim cu aceeași intensitate fiecare fază de lucru. îngrijorați nu sintem. pentru că am trimis acolo oameni pricepuți, in frunte cu inginerul-șef Peter Ștefan. Dar nu vrem să răminem descoperiți în fața vreunei situații inedite. De exemplu, tocmai mi-a spus inginerul că au unele probleme cu matisarea cablului de oțel. Este elementul principal al instalației, întrucit el susține banda de cauciuc și, deci, greutatea materialului. Și tot el o poartă. Dacă acasă problema părea rezolvată, iată că acolo trebuie să găsim altă soluție. Și asta rapid, timpul nu ne așteaptă.A devenit, in cei circa 10 ani de existență a întreprinderii, o practică a activității de zi cu zi, un mod de gîndire și acțiune bine statornicit, determinat de comandamentele economiei naționale, la care s-a a- daptat perfect întregul colectiv — de la proiectanți la muncitorii din secții — realizarea in cel mai scurt timp a unor utilaje de mare productivitate. care să satisfacă exigente cerințe și, deopotrivă, să contribuie la reducerea efortului valutar, ba chiar, prin competitivitatea lor, să fie solicitate și preferate de partenerii externi. Nu puține sint acum țările lumii unde în prezent se lucrează cu utilaje ce poartă marca întreprinderii din Miercurea-

Ciuc. Un argument la cele de mai sus este însuși modul de realizare a transportorului cu bandă. Un studiu întocmit de Institutul de Cercetări Miniere din Cluj-Napoca nu și-a găsit executant de mai mult timp. Aflînd întreprinderii s-a angajat Proiectanți, muncitori S-a asigurat o colaborare perfectă între compartimente și secții de producție. Problemele n-au fost nici puține, nici ușoare. Au a- părut idei, s-au găsit soluții, și în octombrie anul trecut transportorul era omologat. Am putea spune că, foarte pe scurt, acesta a fost drumul către realizarea unui utilaj care va fi de-acum din ce în ce plai frecvent in cariere, pe șantie- 're, în minele țării.— Intr-adevăr, a fost doar un prim pas. La balastiera de la Ionești, lingă Găești, il facem pe-al doilea, foarte important și el. întru- cît lungimea transportorului va fi de 10 ori mai mare decit a celui de la Sindominlc. Adică va asigura transportul pietrei la o distanță de 2 700 metri de locul exploatării. Am putea face multe calcule — de fapt, ■ ele sînt făcute de beneficiar —, care să releve rentabilitatea transportorului. Desigur, avantajul cel mare va consta in aprovizionarea in flux continuu a șantierelor cu material de construcție. Cînd am contractat lucrarea, angajamentul nostru a fost de a o realiza in cinstea zilei de 23 August. Dar o vom pune în funcțiune cu mult ' mai devreme, respectiv înainte de încheierea lunii iunie — ne spunea directorul întreprinderii.Și in acest caz timpul a fost comprimat la minimum. Primele lucrări s-au început în martie a.c. Cei 50 de muncitori, maiștri și specialiști se confruntă cu un uriaș volum de muncă. Dar dorința reușitei la termen. în ireproșabile condiții calitative, le înzecește puterile. Și mai aflăm că la sediu se fac pregătiri in vederea celui de-al treilea pas. De asemenea, foarte important și inedit prin condițiile de realizare, prin a- vantajele sale. Va fi făcut Ia Mina Herja, în Maramureș, prin instalarea unui transportor în lungime de 5 400 metri, acționat, precizăm din nou, tot numai de o singură stație de antrenare. însă mai deosebit este faptul că va funcționa în subteran, pentru transportul minereului. printr-o galerie de coastă, special săpată, de la locul exploatării pină la uzina de preparare. Aceasta nu este — ni se precizează la comitetul de partid — un proiect de Îndepărtat viitor. Dimpotrivă, termenul finalizării este sfîrșitul a- nului. și este lucrarea cu care comuniștii. întregul colectiv de muncă de aici îmtîmpină cel de-al XXV-Iea Congres al partidului.

de el, conducerea din Miercurea-Ciuc să-I materializeze, tehnicieni, maiștri, s-au pus pe treabă.

Nicolae ȘANDRUcorespondentul „Scinteii
BOTOȘANI : Economii de materiale și energieCU siȘi se că

Aplicarea consecventă de către colectivele întreprinderilor boto- șănene a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției vizează valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, reducerea cheltuielilor materiale și a costurilor de fabricație, in condițiile desfășurării unor eforturi susținute pentru realizarea și depășirea planului la producția fizică și la export. Prin aplicarea largă a tehnologiilor moderne, eficiente de fabricație, reproiectarea unor produse, extinderea recondiționării pieselor de schimb și a reintroducerii in circuitul productiv a materialelor refolosibile s-au obținut, la nivelul județului, importante e- conomii față de consumurile normate. în perioada care a trecut

din acest an, întreprinderile industriale au economisit circa 250 tone metal și peste 800 MWh energie e- lectrică. Cu rezultatele .cele maj bune pe linia reducerii’ consumurilor de metal se înscriu întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb, întreprinderea de Fire „Melana" Botoșani, întreprinderea, de Sticlărie și Porțelan Dorohoi. Prin generalizarea unor valoroase inițiative muncitorești privind buna gospodărire a consumurilor de energie, utilizarea resurselor energetice secundare, cele mai mari cantități de combustibil convențional și energie electrică le-au realizat întreprinderea Mecanică, întreprinderea de Rețele Electrice Botoșani, Filatura de Bumbac Flăminzi. (Eugen Hrușcă).
Eficiență superioară

(Urmare din pag. I)

Simboluri ale construcției
MUREȘ : Noi apartamente 

pentru oamenii munciiConstructorii mureșeni de locuințe, care in ultimii 24 de ani au înălțat în orașele și satele județului peste 65 000 de apartamente, obțin noi succese în întrecerea socialistă. Astfel, prin organizarea judicioasă a muncii pe fiecare șantier și utilizarea pe scară largă a unor materiale de construcții locale, _în perioada care a trecut din acest an ei au construit și pus la dispoziMa oamenilor muncii 590 de apartamente. De asemenea, localitățile rurale mureșene și-au îmbogățit zestrea edilitară cu noi apartamente. în prezent. constructorii mureșeni depun eforturi susținute pentru realizarea în devans a tuturor celor 2 183 de apartamente care au mai rămas din programul pe acest an. (Gheorghe Giurgiu).
SIBIU : „Zilele Universității 

cultural-științifice"în instituțiile de cultură șl în întreprinderile industriale din municipiul Sibiu se desfășoară acțiunile cuprinse pe agenda actualei ediții a tradiționalei manifestări „Zilele Universității cultural-științifice". Participă personalități ale vieții politice, științifice, culturale și artistice din mai multe centre universitare și din Sibiu. Au loc numeroase simpozioane, mese rotunde, proiecții de filme muzică și luționară. documentare^ seri de poezie patriotică și revo- (Ion Onuc Nemeș).
SATU MARE : Un nou 
ansamblu de locuințeîn contextul amplelor înnoiri urbanistice ce se înfăptuiesc in municipiul Satu Mare, în preajma noului pod rutier de pe riul Someș se află in construcție unul din cele mai frumoase și modeme ansambluri de locuințe din localitate. Primele apartamente din noul ansamblu de locuințe — „Decebal" — au fost predate „la cheie" locatarilor. în prima etapă, care se va încheia în acest an, aici vor fi construite 180 de apartamente, în perioada care a trecut din a- cest an, lucrătorii întreprinderii de Antrepriză Construcții-Montaj Satu Mare au îmbogățit fondul locativ cu peste 400 de apartamente în municipiul Satu Mare, orașele Cărei și Negrești-Oaș. (Octav Gru- meza).

TELEORMAN : Șantiere 
ale tineretuluiîn cadrul Schelei de Producție Petrolieră Videle s-a deschis un șantier județean al tineretului. Pînă în luna octombrie, în serii de două săptămîni, brigadieri de la licee industriale din Alexandria, Roșiori de' Vede, Turnu Măgurelte șf Zimnicea vor participa la efectuarea unor lucrări complexe,. în principal’ îridîguiri de sonete pentrii ’ protejarea terenurilor agricole. Valoarea lucrărilor Încredințate tinerilor în salopete albastre se ridică la peste 6 milioane lei. Făcind dovada hărniciei, a devotamentului și abnegației patriotice, alți tineri constituiți în brigăzi pe șantiere locale de construcții din Alexandria, Turnu Măgurele și Roșiori de Vede s-au angajat să contribuie la înălțarea unor noi și moderne blocuri de locuințe prin executarea unor lucrări a căror valoare depășește 6,5 milioane lei. (Stan Ștefan).

Un uriaș al industriei constructoare de mașini din R.P.D. Coreeană — astfel ar putea fl caracterizat, in puține cuvinte, Complexul de Mașini Grele Daian, care, așa cum subliniază gazdele noastre, are un rol de mare însemnătate în întărirea puterii economice a țării. Parcurgind marile hale de producție, echipate cu tehnică modernă, aveam să ne convingem că peste tot proporțiile acestor utilaje mari și complexe se îmbină armonios cu finețea de execuție specifică proceselor mecanizate și automatizate, cu înalta calificare a oamenilor, care au devenit renumiți pentru capacitatea lor de a produce „Ia comandă" echipamente energetice, termice, laminoare, mașini necesare industriei chimice, a materialelor navale.„«La tru noi economiei noastre naționale, care pune un accent deosebit pe modernizare, pe tehnica ridicată, ne relatează muncitorul de înaltă specialitate Ri Weun Bong, pe care-1 in- tîlnim lucrind la o freză universală circulară de mare capacitate. Piesa pe care o realizez acum este destinată Uzinei de îngrășăminte Chimice Sariweun, și cu toate proporțiile deosebite, ea solicită o mare precizie în execuție".Și mai solicită încă două caracteristici ale muncii de calitate, pe care Ri Weun Bong evită, din modestie, să le menționeze : calificarea înaltă și un ridicat grad de răspundere colectivă și personală.Proporțiile deosebite ale echipa- • mentelor sint caracteristice și altor sectoare de producție, unde vedem realizîndu-se cilindri de presiune pentru oțelăria Kim Tchaik, un furnal rotitor, elicea unei turbine pentru centrala electrică Taitceun, un motor pentru o altă centrală electrică, cea de la Kesong. Pentru a sugera dimensiunea acestor echipamente este suficient să arătăm că numai bobina motorului pentru centrala electrică Kesong cintăreș- te 200 de tone, iar motorul în întregime — aproape 1 000 de tone ; pentru a fi expediat la locul său de destinație este nevoie de un tren de peste... 60 de vagoane 1Aceste date cantitative trebuie completate cu cele ale înaltei pregătiri, ale competenței, ale creativității, care își găsesc materializare prin introducerea necontenită în producție a unor importante invenții, inovații și raționalizări. în fiecare zi în fața constructorilor de mașini se ridică probleme dintre cele mai complicate, care cer rezolvări tehnice îndrăznețe. Acestor cerințe Ii se poate da de fiecare dată un răspuns pozitiv, deoarece drumul parcurs'de la modestul a- telier cu „o mină" de lucrători de dinainte de eliberare la complexul

de construcții, șantierelorcomandă- înseamnă pen- a răspunde necesităților

~ î»Mtu t J Ki --------------FOTBAL ÎN DIVIZIA A. • Rezultatele meciurilor din etapa a XXXI-a din divizia A : Oțelul — Steaua 0—2 ; F. C. Inter — Dinamo 2—4; Victoria — A.S.A. 3—2 ; F. C. Farul — Flacăra 3—2; Rapid — Universitatea Craiova 0—1 ; Sportul studențesc — „U“ Cluj-Napoca 0—0; F. C. Bihor — Corvinul 3—0 ; F. C. Argeș — F. C. Olt 0—0 ; S. C. Bacău— F.C.M. Brașov 2—1. 0 Clasamentul : Steaua — 60 puncte, Dinamo — 57, Victoria — 43, Flacăra — 32, Universitatea Craiova, Sportul studențesc — 31, F. C. Bihor. F. C. Inter, F. C. Olt — 30, F.C.M. Brașov, F. C. Argeș, F. C. Farul — 28, „U“ Cluj- Napoca. Oțelul — 26, S. C. Bacău, Corvinul — 25, Rapid — 22, A.S.A.— 6. Meciurile etapei viitoare — miercuri, 14 iunie.

socialistecu peste 20 000 de muncitori de a- cum este, in același timp, un drum al perfecționării oamenilor, al întăririi spiritului revoluționar, al conectării la cuceririle științei.Aici, la Complexul de Mașini Grele Daian, acest drum este marcat de un simbol, care se constituie intr-un adevărat dialog între trecut și prezent. „Nu putem începe construcția complexului — se adresa muncitorilor de aici, cu ani in urmă, președintele Kim Ir Sen — pînă nu avem garanția că vom putea realiza in țară mașinile unelte complexe de care avem nevoie". Cei mai destoinici muncitori din cei care formau atunci „inima" micului atelier au trecut, ajutați de specialiști. la realizarea cu forțe proprii a primei mașini-unelte complexe. Ea este amplasată și astăzi în marea întreprindere șl produce. Ori de cite ori în fața colectivului
Note de călătorie 

din R. P. D. Coreeană

apar examene grele — și apar mereu și mereu mai grele — înainte de începerea bătăliei pentru realizarea lor are loc un dialog imaginar cu „copilul-minune" al întreprinderii, prima mașînă-unealtă complexă fabricată aici. „Dacă am putut atunci cînd eram o mină de oameni... Dacă am realizat aproane artizanal prima mașină-unealtă. astăzi, cind avem de partea noastră dotarea tehnică modernă, experiența atîtor ani... Astăzi trebuie să putem".Pe acest traseu a început drumul performanțelor. Care aveau să ne fie confirmate pretutindeni, în toate drumurile prin Coreea prietenă : începînd marile ecluze maritime, schimbat, pe din Vest, de la care au o bună porțiune, conturul litoralului, pînă în Est, în modernul Hamhung. continuînd la Phenian și pină în Sud, la Kesong. Peste tot echipamentele din Daian se află la loc de cinste, întrunind aprecierile specialiștilor, ale celor care lucrează cu ele. Toate acestea se constituie în mărturii ale puterii de creație a poporului coreean, ale devotamentului pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Partidul Muncii din Coreea, de președintele Kim Ir Sen.Imaginea Complexului de Mașini Grele Daian ne pare, pe măsură ce facem cunoștință eu producția sa, cu prezența sa in peisajul economic al țării, una familiară. Parcă ne vedem în marile hale ale întreprinderii de Mașini Grele București. Și parcă auzim pulsul I.M.G.B.-ului, care imprimă forță și dinamism pulsului economic al țării noastre, cind se apropie de noi inginerul Ri Tchang Weun, adjunct al șefului

secției nr. 1, care, aflînd că sintem din România socialistă, ne stringe mîinile cu afecțiune și ne spune : „Știm că aveți și dv. o asemenea întreprindere. N-am fost în România, dar am aflat acest lucru de Ia președintele țării dumneavoastră. Anul trecut am avut marea bucurie să-l primim aici, la noi, pe președintele Nicolae Ceaușescu. a- tunci cind, împreună cu președintele Kim Ir Sen, ne-au făcut onoarea de a vizita complexul nostru. Chiar înainte de intrarea în secția nr. 1, i-am intîmpinat cu buchete de flori pe cei doi mari conducători ai partidelor; și țărilor noastre, care, văzîndu-ne apoi la locurile noastre de muncă, s-au interesat îndeaproape despre activitatea și viața noastră. despre realizările pe care ‘le-am dobîndit in construcția socialistă. Cuvintele de îndemn și încurajare ce ni le-au adresat au constituit pentru noi un puternic stimulent, care s-a materializat în importante succese în producție.Gazdele ne conduc prin vasta hală de producție, cu gigantice poduri rulante, cu strunguri ce prelucrează piese avînd diametre de cîte 16 metri, cu numeroase alte utilaje de înaltă tehnicitate, ce lucrează pe bază de program, de comandă numerică.în această ambianță a muncii, a creației, Ri Tchang Weun ține să adauge :
„Prietenia coreeano-română. sta

tornicită de-a llmgul anilor in 
lupta comună pentru victoria cau
zei păcii, socialismului și comunis
mului, constituie un exemplu de re
lații trainice intre țări socialiste, 
independente și suverane, care con
lucrează și. se intrajutorează in
tr-un spirit tovărășesc, revoluțio
nar. Vizita oficială de prietenie 
întreprinsă anul trecut de președin
tele Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, tn 
țara noastră, convorbirile purtate 
cu președintele Kim Ir Sen, înțele
gerile la care s-a ajuns in cadrul 
dialogului la nivel înalt au dat un 
nou imbold dezvoltării colaborării și solidarității revoluționare dintre 
țările, partidele și popoarele noas
tre. La noi sint bine cunoscute, din 
relatările ziarelor și de la ra- 
dioteleviziune. succesele dobîndi- 
te de România socialistă, sub 
conducerea înțeleaptă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu și — consi- 
derind.u-le ca pe propriile noastre 
realizări •— dorim poporului român 
noi și trainice înfăptuiri".Cuvinte izvorîte din adîncul inimii, expresii ale unor sentimente de caldă prietenie. Aici, la marele Complex de Mașini Grele Daian, ca și pretutindeni în R.P.D. Coreeană, simbolurile construcției avîntate se împletesc armonios cu cele ale prieteniei trainice.

Gh. ATANASIU 
Constantin PRIESCU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
..... n, .nriîivîn clasament conduce Malgorjata Wiese (Polonia) cu 2,5 puncte urmată de Stanciu, Kahiani, Rodrigues, Matveeva, cu cite 2 puncte.VOLEI. în penultima zi a turneului de calificare pentru campionatul european feminin de desfășoară la Ankara, Turciei a întrecut cu scorul de 3—1 (15—13, 4—15, 17—15, 15—8) formația Ungariei, iar reprezentativa Italiei a învins cu 3—0 (15—2, 15—6, 15—4) echipa Danemarcei.ATLETISM. Cu prilejul unui concurs desfășurat Ia Jena, atleta Karen Forkel (R. D. Germană) a stabilit cea mai bună performanță mondială a sezonului în proba de aruncare a suliței, cu rezultatul de 69,72 m.

spaniola Sanchez (17 ani), intrecuse in finala turneului feminin pe Steffi Graf (cu 7—6, 3—6, 7—5), iată că, și în finala masculină, victoria a revenit tot unul tînăr de 17 ani, Michael Chang (S.U.A.), în fața lui Stefan Edberg, scor 6—1, 3—6, 4—6, 6—1, 6—2, un meci palpitant; care a durat peste 4 ore. • Proba de juniori din turneul de la Roland Garroș a fost cîștigată de jucătorul francez Fabrice Santoro, care a dispus în finală cu 6—3, 3—6, 9—7 de americanul Gerlad Palmer. In finala probei de junioare, Jennifer Capriati (S.U.A.) a învins-o cu 6—4, 6—0 pe Eva Sviglerova (Cehoslovacia). • La Mamaia s-au încheiat întrecerile concursului de tenis pentru „Cupa IAMSAT" — București, lată rezultatele înregistrate în ultimele finale: Simplu seniori : Răzvan Constanti- nescu — Lucian Vespan 6—4. 6—3 ; Dublu seniori: Răzvan Constantines- cu. Bela Mozeș — Lucian Vespan, Iulian Vespan 6—3, 7—6 ; Dublu mixt : Mirela Buciu, Bela Mozeș — Gabriela Precup, Silviu Gorgan 6—4, 3—6. 6—2 ; Simplu juniori : Cătălin Naiden — Stelian Gima 0—6. 7—6.. 6—4.

volei, ce se selecționata
I

„CUPA ROMÂNIEI". Joî, 22 iunie, de la ora 17, vor avea loc partidele din sferturile de finală ale ..Cupei României". Iată programul, în urma tragerii la sorți, care s-a efectuat ieri : S. C. Bacău — Dinamo București, Gloria Buzău — Rapid București, Gloria Bistrița — Victoria București și Unirea Slobozia — Steaua București.

AUTOMOBILISM. Ediția din acest ah a „Raliului Dunării — Dacia", competiție automobilistică internațională de tradiție, organizată in țara noastră, s-a disputat la Baia Mare și in împrejurimi, prilejuind o reușită pe toate planurile. Victoria a revenit echipajului sovietic Seger — Paju Tiit (pe o Lada 2 105).La startul întrecerii s-au108 echipaje (din care 20 de peste hotare — din Bulgaria, R. D. Germană, Polonia și U.R.S.S.), cursa terminind-o 43. Este de subliniat că la succesul întrecerii, organizată de F.A.C.R., și-au adus o evidentă contribuție clubul județean de specialitate și alte foruri locale maramureșene, permanent în măsură să asigure toate condițiile atit concurenți- îor, cit și entuziastului public spectator. O notă bună pentru reprezentanții Centrului teritorial de calcul din Baia Mare (și colegilor acestora din Sibiu) — operativi și exacți in culegerea și afișarea rezultatelor fiecărei probe.

Un instrument de economisire la îndemîna oricui: 
OBLIGAȚIUNILE C.E.C.— Nicidecum. Și aceasta deoarece urmărim, pe de o parte, o mai dreaptă așezare și comensurare a sarcinilor și, pe de altă parte, asigurarea unor condiții optime tuturor formațiilor de muncă pentru a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de acord global. De exemplu, ne preocupă în mod deosebit ca normele de muncă să fie permanent adaptate, corectate pe măsură ce acțiunile de perfecționare a organizării și modernizare a producției încep să-și arate efectele pe planul creșterii productivității muncii. în acest fel reușim nu numai să ne încadrăm în normativele republicane, dar să și creăm normative specifice activității noastre. Așa incît, diferențele de retribuire se mențin, dar ele tind să exprime cit mai exact numai modul diferit in care s-a muncit in rioada respectivă intr-o formație alta, intr-o secție sau alta.Cîteva exemple : în primul

nanciar-contabil împreună cu cel tehnologic, concluziile și mandările fiind studiate atit la nivelul secțiilor de ducție, cit și prinderii, in trimestrial, in muncii. Și, fapt semnificativ, soluțiile sint căutate cu precădere în interiorul întreprinderii. Așa, de exemplu, la un moment dat au apărut consumuri suplimentare de electrozi și cărămizi refractare. Măsurile, care și-au dovedit imediat eficiența, au vizat recondiționarea și refolosirea electrozilor rupți și a capetelor, optimizarea regimului de încărcare și funcționare a cuptoarelor, înlocuirea cărămizilor refractare cu boltă din beton refractar.TEMEINICA ORGANIZARE, RĂSPUNDERE RIGUROASA PENTRU APLICAREA PRINCIPIULUI SOCIALIST DE RETRIBUIRE. Acordul global — ca submecanism esențial al autoconducerii și autogestiunii — este conceput in sistem „feed back", de continuă perfecționare a pirghiilor de cointeresare materială a colectivului și a fiecărui om al muncii in parte pentru sporirea producției și a eficienței economice.— Analizele lunare care se fac la nivelul secțiilor și întreprinderii a- supra factorilor care au determinat Înregistrarea unor anumlți indici de acord global de către formațiile de muncă reprezintă un prilej util de relevare a unor modalități concrete de îmbunătățire a organizării producției și a muncii, zare mai riguroasă a de retribuire în funcție tățile de la fiecare loc că, dar și de adoptare a suri tehnice și tehnologice spune contabllul-șef al unității. Pentru aceasta aplicăm metoda analizei abaterilor.— Corectarea acțiunii factorilor care generează diferențe în nivelul de îndeplinire mină, in timp, a cîștigurilor ?
Cum se 

ducției ? Care este strategia adoptată pentru prevenirea oricărei risipe, a 
oricăror cheltuieli neeconomicoase ? Sint aspecte asupra cărora ne vom 
opri intr-un număr viitor al ziarului.

Corneliu CÂRLAN 
Candiano PR1CEPUTU

reco- lunar, pro- intre- executiv șila cel al biroul consiliul oamenilor

pe- 
sauCîteva exemple: în primul trimestru al acestui an, in condițiile in care, pe ansamblul întreprinderii, indicele de acord global pentru personalul direct productiv a fost de 103 la sută, secțiile montaj, forjă și uzinaj au beneficiat de indici de a- cord cuprinși între 104,7 și 107,3 la sută, în vreme ce în secțiile distribuitoare și echipament hidraulic, turnătoria de oțel și autoutilări indicele respectiv a fost de numai 94,7—95,4 la sută. Regula diferențierii retribuției in funcție de rezultatele muncii se păstrează riguros și la nivelul secțiilor. Astfel, dacă în luna martie. pe ansamblul secției de uzinaj, indicele de acord global a fost de 105,3, la atelierul 161 indicele respectiv s-a ridicat la 111,8 la sută, in cadrul acestui atelier echipa 19 beneficiind de 108,8 la sută, echipa 20 — de 125,7 la sută, iar echipa 32 — de 99,7 la sută. Deci, aplicat corect, acordul global răsplătește munca după rezultatele muncii, potrivit e- forturilor depuse pentru Îndeplinirea planului, dar și pentru încadrare in consumurile materiale și energetice normate, pentru utilizarea judicioasă a mașinilor și utilajelor.

reflectă aceste preocupări pe planul sporirii eficienței pro-

Casa de Economii și Consemna- țiuni oferă depunătorilor, alături de libretele de economii sau de conturile curente personale, obligațiunile C.E.C. Obligațiunile C.E.C. sint numai la purtător, iur valoarea de bază este de 200 de lei.Avantajul specific acestui instrument de economisire îl constituie ciștigurile care revin deținătorilor prin tragerile la Sorți lunare (in ultima zi lucrătoare a fiecărei luni). La fiecare tragere la sorți se acordă numeroase ciștiguri, cu valori cuprinse între 50 000 și 800 de lei.Procurarea de obligațiuni C.E.C. se face cu ușurință. Astfel, simpla cerere verbală a unui cetățean adresată oricărei unități proprii C.E.C. sau mandatare autorizate este suficientă pentru a i se pune la dispoziție numărul dorit de obligațiuni. Este important de reținut că in primele zece zile ale fiecărei luni Obligațiunile se procură la valoarea lor nominală. în restul lunii, acestea sint vindute cu o diferență de preț, după cum urmează : obligațiunile in valoare nominală de 200 de lei — cu 203 lei în decada a doua a fiecărei luni și cu 205 lei in ultima decadă a lunii. De reținut o excepție : obligațiunile

C.E.C. se vînd la valoarea lor nominală in tot cursul lunii octombrie al fiecărui an, cind se sărbătorește, intre 25 și 31 octombrie, tradiționala „Săptămină a economiei".Unitățile C.E.C. și cele mandatare cumpără obligațiuni C.E.C. de la posesori numai la valoarea lor nominală. în ziua tragerii la sorți a cîștigurilor, unitățile C.E.C. suspendă vinzarea și cumpărarea obligațiunilor C.E.C. Operațiile de vinza- re și de cumpărare a obligațiunilor C.E.C. se reiau numai după cunoașterea rezultatelor tragerilor Ia sorți, prin listele oficiale de ciștiguri.Depunătorii interesați pot consulta listele oficiale cu rezultatele tragerilor la sorți atit în ziarele. „Scinteia", „România liberă" ș.a., cit și la unitățile C.E.C. din întreaga țară.Depunătorii care doresc să păstreze obligațiunile in siguranță pot solicita sucursalelor și filialelor să păstreze in depozit obligațiunile cumpărate, achitînd un comision în funcție de valoarea obligațiunilor aflate in păstrare șl de durata păstrării lor.

HANDBAL. în prima manșă a finalei Cupei României la handbal masculin, luni Ia Baia Mare, echipa H.C. Minaur din localitate a întrecut formația Steaua cu scorul de 24—23 (14—13). Au marcat: Popovici 7, Porumb 6. M. Voinea 5. Kapornaj 4. Marta 1 și Pavel 1. pentru gazde, respectiv. Berbece 8. Dumitru 6, Popescu 4, Ghimeș 2, Cicu 1, Mirică 1, și Niculae 1. pentru Steaua. Returul va avea loc joi 15 iunie, la București. • Competiția internațională feminină de handbal desfășurată in orașul iugoslav Krusevac a fost cîștigată de selecționata Iugoslaviei — 7 puncte, urmată în clasamentul final de formațiile Poloniei — 6 puncte, U.R.S.S. — 4 puncte. în ultima zi a turneului s-au înregistrat următoarele rezultate : Iugoslavia — U.R.S.S. 21—18 (10—8) : Polonia — Iugoslavia (tineret) 31—24 (17-8).

CICLISM. Cea de-a 72-a ediție a Turului ciclist al Italiei s-a încheiat cu victoria rutierului francez Laurent Fignon (29 de ani), urmat in clasamentul final de Giupponi (Italia) la 1T5”, Hampsten (S.U.A.) la 2’46”, Breukink (Olanda) la 5’02”, Chioccioli (Italia) la 5'43", Zimmerman (Elveția) la 6’28” etc.ȘAH. în runda a 3-a a turneului internațional feminin de șah de la Piotrkow Tribunalski, maestra româncă Gabriela Stanciu a ciștigat la poloneza Ivona Detko, iar Margareta Mureșan a remizat cu Barbara Kaczorowska.
tatr

Toomas mașinăaliniat

Prof. dr. Omu (amtnat din 30.V) —
13,30

TENIS, e La Roland Garros, cîș- tigă cei în virstă de 17 ani ! După ce
CONDIȚII BUNE DE ODIHNĂ PE LITORALde așe- criteriilor de reali- de mun- unor mâne

fru- Li- al tot din
a planului nu deter- lendința de egalizare

VREMEA

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 13 Iunie, ora 20 — 16 iunie, ora 20. 
Vremea se va ameliora treptat, 
Iar cerul va fl mal mult noros la 
începutul intervalului, apoi va deveni 
variabil. Ploi, care vor avea șl caracter 
de aversă, vor cădea la Început pe arii

relativ extinse din vestul, centrul ș! 
nordul țării, și, pe alocuri, tn rest, apoi 
vor deveni izolate. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări trecă
toare la Începutul, intervalului In nord- 
estul și vestul țârii din sectorul nordic. 
Temperatura aerului va marca o creș
tere. Minimele vor fi cuprinse, in ge
neral, intre 8 șl 18 grade, iar maximele 
Intre 18 și 28 grade. Pe alocuri, ceață 
slabă.

în ăceste zile. în moașele stațiuni ale toralulul românesc Mării Negre sosesc mai mulți turiștitară și de peste hotare, pentru a petrece un sejur de neuitat. Durata sejurului este la alegerea fiecărui solicitant, de la 3—4 zile pînă la 12 zile sau mai mult. Important de reținut este faptul că în această perioadă se a- plică tarife reduse. Se pot face, de asemenea, excursii cu trenul pe Litoral. Oaspeții beneficiază de numeroase posibilități de agrement și petrecere plăcută a timpului liber. Se organizează Dunării vaporul năre —Biletele se pot obține
vizite in Delta și călătorii cu pe Canalul Du- Marea Neagră. de la agențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatului întreprinderi și instituții.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Drumul singurătă
ții — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75, sala Studio) : „Collegium 
Artis". Adrian Buligă — violă, Ivona 
Buzescu — mezzosoprană, Sorina Do- 
brescu — pian, Marcel Frandcș — 
vioară. Program SCHUBERT — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : Lysis- 
trata — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul — 18
O Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 19
O Teatrul „Nottarâ" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : Craii de Curtea Veche
— 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Spectacole prezentate de 
Teatrul dramatic Galați : A treia 
țeapă — 16 ; Femeia indărătnică — 19
• Teatrul sâtiric-muzlcal ,,C. Tănase- 
(sala Săvoy, 15 56 78) : Mi se pare că 
mă-nsor — 18 : (sala Victoria, 50 58 65): 
Concert do muzică rock cu formația 
„Compact" — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, Sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 15 ; 
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Tlgrl- 
șorul Petre — 10
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):

cinema
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri șt azi) : GRIVIȚA (17 08 58)
— 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 17; 19
O Cuibul salamandrelor : GRIVIȚA — 
9: 11; 13: 15
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
VOLGA — 9; 11: 13; 15
O Felicitarea (spectacol de gală tn 
cadrul „Zilelor filmului japonez") : 
STUDIO (39 53 15) — 19
O Maria și marea : DACIA (50 35 04)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19, LIRA (317171)
— 9; it: 13; 13; 17: 19
• O vară cu Mara : COTROCENI 
(81 68 88) — 15: 17; 19
• Maria și Mlrabela in Tranzlstoria : 
ARTA (21 31 86) — 15: 17: 19
• Franțois Villon : COSMOS (37 54 95)
— 9; 13; 17,30
• Fata de pe riu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 11; 13; 15; 17; 19
• Vine Jonny : DOINA (16 35 38) — 
9; 11; 13
• Jandarmul șl Jandarmerlțele: SCA-, 
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; II; 13; 15; 
17,15; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 Comisarul i BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19
0 Gobseck : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19
• Ar trebui să fie mereu duminică : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
O De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15
• Sonata Kreutzer î UNION (13 49 04)
— 8,45; 11,30; 14,13; 17; 19,45



Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Jambin BatmunhULAN BATOR 12 (Agerpres) — Din partea tovarășulu 1 Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. au fost transmise tovarășului Jambin Batmunh, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, un călduros salut și cele mai bune urări de progres și prosperitate pentru poporul mongol prieten.Exprimînd vii mulțumiri, tovarășul Jambîn Batmunh a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu sincere urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea prodigioasă pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, iar poporului român prieten urări de progres și bunăstare, de noi și importante realizări în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către conducătorul partidului și statului mongol a tovarășului Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care întreprinde o vizită in Mongolia la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din această țară.în timpul convorbirii au fost reliefate bunele relații de prietenie și colaborare existente între cele două partide, țări și popoare, la a căror continuă dezvoltare un rol ho- tărîtor l-au avut și îl au intilnirile și înțelegerile româno-mongole la nivel înalt. A fost evidențiată contribuția pe care o aduc sindicatele din cele două țări lă întărirea continuă a colaborării și prieteniei româno-mongole. .La primire a luat parte tovarășul Nicolae Hurbean, ambasadorul României la Ulan Bator.
Pacea — năzuință fundamentală 

a popoarelor

Apel la intensificarea eforturilor 
în vederea dezarmăriiBONN 12 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității de Comitetul vest-german pentru pace, dezarmare și cooperare se exprimă profunda convingere că popoarele lumii pot soluționa problemele cele mai acute ale contemporaneității numai prin eforturi comune, cooperare și colaborare, și nu optînd pentru calea confruntării. Astăzi, se arată în declarație, există condiții pentru dezvoltarea pașnică a omenirii. Subliniind că trebuie să se profite de actuala conjunctură și să se folosească eficient șansele de dezarmare,

comitetul lansează un apel guvernului R.F.G. de a-și aduce contribuția la o nouă politică vizînd dezarmarea și realizarea păcii.Pe de altă parte, oameni de știință și experți in problemele dezarmării din R.D.G. și R.F.G. s-au pronunțat, in cadrul unei mese rotunde desfășurate la Hamburg, împotriva doctrinei N.A.T.O. de „descurajare nucleară", transmite agenția A.D.N.în cadrul dezbaterilor, participan- ții au sprijinit conceptul securității comune decurgînd din lipsa potențialelor de atac.
Demonstrație în Berlinul occidental 

împotriva politicii de înarmare nucleară 
a N.A.T.O.BERLINUL OCCIDENTAL 12 (A- gerpres). — Mii de militanți pentru pace au participat in Berlinul occidental la o demonstrație împotriva politicii de înarmare nucleară a N.A.T.O. Pe pancartele purtate de

manifestanți se putea citi : „Afară cu rachetele nucleare din Europa — Europa nu trebuie • să devină un cimp de bătaie atomic", și „Dorim să se negocieze o a treia opțiune zero".
Pentru încetarea tuturor experiențelor nucleareTOKIO 12 (Agerpres). — în numele populației Hiroshimei, primul oraș din lume care a cunoscut ororile exploziei nucleare, primarul Takeshi Araki a transmis ambasadei Franței la Tokio o notă de protest în. legătură cu experiența nucleară franceză efectuată in Atolul Fanga- taufa, din sudul Pacificului în scrisoare se cere guvernului francez să pună imediat capăt experiențelor nucleare, atrăgînd atenția asupra riscurilor pe care acestea șl armele nucleare le reprezintă pentru destinul omenirii.

La rindul său, municipalitatea din Nagasaki, unul din cele două orașe japoneze victime ale bombardamentelor atomice americane din 1945, a trimis o scrisoare ambasadorului Franței la Tokio în care protestează Împotriva experienței- nucleare franceze de simbăta trecută din Atolul Fangataufa din Pacific, transmite agenția Kyodo. Scrisoarea cere Franței să pună capăt experiențelor nucleare deoarece acestea contribuie la intensificarea cursei mondiale a înarmărilor și provoacă daune ecologice.
Acord sovieto-american cu privire la prevenirea 

activităților militare periculoaseMOSCOVA 12 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., la Moscova a fost semnat acordul dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la prevenirea activităților militare periculoase. Documentul, care
conține măsuri pentru încetarea operativă și reglementarea pașnică a incidentelor ce se pot ivi ca urmare a unor activități militare periculoase, va intra in vigoare la 1 ianuarie 1990.

Convorbiri la nivel înalt 
sovieto - vest-ger maneBONN 12 (Agerpres). — Luni, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., a început o vizită oficială în Republica Federală Germania.Agenția T.A.S.S. relatează că oaspetele a avut intilniri separate cu președintele R.F.G., Richard von Weizsăcker, și cancelarul Helmut Kohl.

în cadrul unei conferințe de presă — precizează agenția T.A.S.S. — purtătorii de cuvint oficiali au subliniat că in cursul convorbirilor au Host examinate probleme privind relațiile dintre U.R.S.S. și R.F.G., perspectivele de dezvoltare a acestora pe diverse planuri, precum și procesul dezarmării.
MAREA BRITANIE

încheierea vizitei președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. PoloneLONDRA 12 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, Wojciech Jaruzelski, și-a încheiat vizita efectuată in Marea Britanie. El a avut convorbiri cu

primul-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, și cu alte inalte oficialități britanice in probleme vizînd dezvoltarea și diversificarea relațiilor bilaterale.
ÎN PREAJMA CONFERINȚEI REGIONALE A S.E.L.A.

Propuneri vizînd soluționarea problemei datoriei 
externe a țărilor latino-americane și caraibieneCARACAS 12 (Agerpres). — Secretarul executiv permanent al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), Carlos Perez del Castillo, a dat publicității proiectul de propuneri vizind soluționarea problemei datoriei externe a țărilor din America Latină și zona Caraibilor. Obiectivul principal al documentului, elaborat de Secretariatul permanent al S.E.L.A. pe baza propunerilor avansate de organizațiile regionale și statele continentului latino-ame- rican, vizează diminuarea fluxului de mijloace financiare plătite sub formă de dobînzi și orientarea acestora spre înfăptuirea planurilor de

dezvoltare economică și socială a țărilor latino-americane — a declarat Carlos Perez del Castillo, in cadrul unei conferințe de presă.în procesul de elaborare a proiectului au fost luate in considerare recomandările țărilor participante la Grupul de la Rio de Janeiro, precum și particularitățile specifice ale datoriei externe a țărilor din America Centrală și bazinul Caraibilor.Documentul va fi examinat in cadrul reuniunii pregătitoare a Conferinței regionale a S.E.L.A. consacrate datoriei externe, care se va desfășura începind de la 19 iunie la Caracas.Normalizarea raporturilor dintre Panama și S.U.A. implică ridicarea sancțiunilor economice americane 
declarâ președintele interimar al Republicii PanamaCIUDAD DE PANAMA 12 (Agerpres). — într-o declarație făcută la încheierea vizitei in Cuba, președintele interimar al Republicii Panama, Manuel Solis Palma, a condamnat amestecul străin in treburile irfterne panameze — relatează agenția Efe. El s-a pronunțat pentru normalizarea raporturilor cu S.U.A., dar a precizat că orice formulă de reconciliere implică ridicarea sancțiunilor economice impuse| - ------------------------

ARGENTINA

de Administrația S.U.A. Republicii Panama in ultimele 13 luni.HAVANA 12 (Agerpres). — La Havana au avut loc convorbiri între Fidel Castro Ruz, președintele Consiliului de Stat, președinte al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, și președintele interimar al Republicii Panama. Manuel Solis Palma, aflat in vizită in capitala cubaneză. Au fost abordate probleme referitoare la relațiile bilaterale și la criza din Panama,

ORIENTUL MIJLOCIU

Contacte 
politico-diplomatice 

pe marginea evoluției 
situației din zonăCAIRO 12 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a avut, luni, la Cairo, convorbiri cu președintele Statului Palestina, Yasser Arafat — informează agenția MENA. Au fost examinate ultimele evoluții in problema palestiniană și s-a procedat la un schimb de păreri asupra propunerilor privind instaurarea păcii in Orientul Mijlociu,DAMASC 12 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a primit pe secretarul general adjunct al Ligii Arabe, Lakhdar Ibrahimi, care, după consultările avute cu reprezentanții libanezi la Beirut, a efectuat o vizită la Damasc. în cadrul întrevederii, au fost discutate ultimele evoluții ale situației din Liban și eforturile întreprinse de Liga Arabă pentru soluționarea crizei libaneze.într-o declarație, Lakhdar Ibrahimi a subliniat că oficialitățile libaneze cu care a purtat consultări și-au manifestat dorința respectării încetării focului și au exprimat sprijinul față de eforturile Ligii Arabe de a se ajunge la o soluție pozitivă în Liban. El a spus că se va întoarce la Beirut în această săptămină, după ce va informa pe membrii Comitetului tripartit al Ligii Arabe de rezultatele contactelor sale.BAGDAD 12 (Agerpres). — Președintele Irakului, Saddam Hussein, a exprimat sprijinul țării sale pentru eforturile depuse de Comitetul tripartit al Ligii Arabe însărcinat cu o misiune de mediere in vederea stabilirii păcii in Liban.Șeful statului irakian a exprimat această poziție cit ocazia primirii, la Bagdad, a miniștrilor de externe ai Algeriei, Arabiei Saudite și Marocului, in calitatea lor de reprezentanți ai președintelui Chadli Bendjedid, regelui Fahd și, respectiv, regelui Hassan, componenții comitetului.AMMAN 12 (Agerpres). — Vice- premierul și ministrul de externe al Iordaniei, Marwan Al-Qassem, a estimat că reuniunea ordinară la nivel înalt a Ligii Arabe va avea loe la Riad, Arabia Saudită, în luna noiembrie, așa cum este prevăzut. El a apreciat că intensele eforturi întreprinse in prezent de comitetul tripartit asupra Libanului vor duce la rezultate înainte de convocarea întiinirii arabe la nivel înalt.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL 
CENTENARULUI EMINESCU

LONDRA 12 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor prilejuite de 
marcarea peste hotare a centenaru
lui Eminescu, la editura Forest 
Books din Londra a apărut volumul „In celebration of Mihai Eminescu", 
sub îngrijirea Brendei Walker și a 
lui Horia Florian Popescu. Prefața 
lucrării este semnată de academi
cian Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
care relevă unicitatea și universali
tatea operei eminesciene, valențele 
perene ale liricii „Luceafărului" 
poeziei românești in constelația va
lorilor spirituale ale umanității. In 
cuprinsul volumului sint prezentate 
etapele biografiei și creației lui 
Mihai Eminescu, mărturii fotografi
ce legate de viața și activitatea poe
tului, considerentele opțiunilor tra
ducătorilor cristalizate în cele 28 de 
poeme eminesciene tălmăcite in 
limba engleză, între care : Sara ne 
deal, Floare albastră. Lacul, Călin 
(file de poveste), O, rămii.... Rugă
ciunea unui dac, O. mamă, Dintre 
sute de catarge. Scrisorile, Glossă, 
Odă în metru antic, Luceafărul, La 
steaua.

Volumul, beneficiind de o aleasă 
ținută grafică, este ilustrât cu dese
nele pictgrului Sabin Bălașa, inspi
rate de lirica eminesciană.

BANGKOK 12 (Agerpres). — Sub 
auspiciile editurii See Thai Press 
din capitala Thailandei, a apărut, in 
cadrul manifestărilor dedicate cen
tenarului marelui poet român Mi
hai Eminescu, un volum cuprinzind 
traducerea capodoperei liricii emi
nesciene — „Luceafărul". Lucrarea 
oferă cititorului, alături de versiu
nea in limba engleză a poemului 
menționat, datorată profesorului și 
traducătorului Leon Levițchi, o pri
mă tălmăcire in limba thai, prin 
strădania prof. univ. Montri Umavi- 
jani, reputat poet thailandez, a poe- 
tei Thanpuying Sanroj Swasdikul 
Na Ayudya și a traducătorului Uthai 
Sindhusarn. Acesta din urmă este și 
semnatarul unei prefețe, din care 
răzbate Venerația pentru creația 
eminescian ă.

ALGER 12 (Agerpres). — In ca
drul centenarului Eminescu, ziarul 
algerian „Horizons" publică, sub 
titlul „Mihai Eminescu — geniu 
creator", un articol în care sint pre
zentate viața și opera marelui nos
tru poet. Sint inserate o serie de 
poezii din creația eminesciană.

Poezia lui Eminescu, inegalabilă 
șl 'mereu de actualitate, face parte 
integrantă din sufletul poporului 
român, se arată in articol.

R. P. S. ALBANIA

Preocupări privind creșterea rolului conducător 
al partidului in dezvoltarea economico-socialăTIRANA 12 (Agerpres). — într-o cuvintare rostită la intîlnirea cu oamenii muncii din districtul Shkoder, primul-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Prezidiului Adunării Populare a R.P.S. Albania, Ramiz Alia, a relevat rolul de avangardă pe care-1 joacă comuniștii, cadrele de partid în tra

ducerea in viață a directivelor, a obiectivelor stabilite pentru continua dezvoltare economico-socială a țării. Noi trebuie să arătăm, a spus prim ul-secretar al C.C. al P.M.A., vitalitatea, forța creatoare a mar- xism-leninismului, capacitatea sa de a soluționa probleme ridicate de viață.
Reuniune internațională consacrată 

drepturilor copiluluiSTOCKHOLM 12 (Agerpres). — Convenția internațională a drepturilor copilului, pe care Adunarea Generală a O.N.U, intenționează să o adopte în toamna acestui an, va marca o etapă importantă în lupta pentru viitorul luminos al tinerei generații — a declarat primul-ministru al Suediei, Ingvar Carlsson, la deschiderea lucrărilor Conferinței internaționale pentru drepturile copilului.

La forum, organizat la Stockholm sub auspiciile Asociației suedeze pentru ajutorarea copiilor, iau parte reprezentanți din 30 de țări. Parti- cipanții vor dezbate probleme referitoare la situația tinerei generș din diferite regiuni ale lumii și v. elabora un plan de acțiune în vederea transpunerii in viață a viitoarei Convenții internaționale a drepturilor copilului.

Președintele ales se declară favorabil unei intilniri 
cu premierul britanic asupra problemei Insulelor 

Malvine (Falkland)BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — Președintele ales al Argentinei, Carlos Menem, și-a afirmat disponibilitatea de a se intilni cu primul- ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, pentru a discuta problema Insulelor Malvine (Falkland), arhipelag disputat de cele două țări încă din prima jumătate a secolului trecut și care a constituit o- biectul conflictului armat anglo-ar- gentinian din anul 1982.în declarația sa, Carlos Menem a reafirmat hotărîrea Argentinei de a folosi toate căile diplomatice pentru a obține recunoașterea suveranității sale asupra acestor insule. Pină în prezent însă, Marea Britanie nu s-a arătat dispusă să reia dialogul cu privire la arhipelag de- cit cu condiția ca suveranitatea sa

asupra insulelor să nu fie pusă în discuție. *Prețurile la produsele alimentare și de primă necesitate au crescut, in Argentina, in ultimele cîteva săptă- mini, cu peste 200 la sută. Rata a- nuală a inflației a atins, ca urmare, nivelul record de 78,5 la sută, în cursul lunii mai. în opinia economiștilor argentinieni, ea ar putea înregistra o nouă creștere, pentru a ajunge la circa 100 la sută.în aceste condiții, președintele ales al Argentinei, Carlos Menem, ciști- gătorul scrutinului prezidențial de la 14 mai, impreună cu guvernul pe care urmează să-1 formeze elaborează un program de redresare a economiei țării,, pe care il va pune in aplicare după instalarea sa oficială.

SU A.: Acțiuni 
de solidaritate cu lupta 

minerilor greviștiWASHINGTON 12 (Agerpres). — La Charleston, capitala statului Virginia, de vest, peste 12 000 mineri și-au manifestat solidaritatea cu colegii lor greviști care și-au întrerupt lucrul de la începutul lunii aprilie, în cadrul unui miting de protest, conducătorii sindicatului minerilor din S.U.A. — U.M.W.A. — au criticat vehement măsurile poliției, care a intervenit cu brutalitate împotriva greviștilor. Pină la ora actuală, poliția a arestat peste 2 000 de mineri. Greviștii cer un nou contract colectiv, care să ducă la îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață, precum și la soluționarea unor probleme sociale. Mitingul a reprezentat încheierea unui marș de protest care s-a desfășurat timp de 5 zile, pe o distanță de 150 km, intre exploatarea minieră Pittston, unde se desfășoară greva, și capitala statului Virginia de vest.

A început reîntoarcerea namibienllor 
în teritoriul naționalADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — Reîntoarcerea rtamibienilor in teritoriul național, care a inceput pe scară largă, este salutată de Organizația Unității Africane ca un pas de importanță majoră pe calea independenței Namibiei. Intr-o declarație a O.U.A., dată publicității la sediul

organizației, la Addis Abeba, se relevă că numărul namibienilor care ar urma să se întoarcă în patrie ar fi de peste 660 000. Toți acești re- fugiați și-au părăsit locurile natale ca urmare a persecuțiilor politice și a opresiunii regimului rasist din Africa de Sud.
r

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

PRIMIRE. Președintele Republicii Arabe Egipt, Hosni Mubarak, l-a primit pe Ion Angelescu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Arabă Egipt.
menea, intilniri cu ministrul de finanțe, Shimon Peres, și cu minis- Ezer . cu : deretrul științei și cercetării, I Weizmann. Au fost discutate, acest prilej, probleme legate evoluția evenimentelor din giune.

I

COOPERAREA ECONOMICĂ INTERBALCANICĂ 

contribuție importantă la dezvoltarea înțelegerii și bunei vecinătăți

Întrevedere la berlin. Ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, Oskar Fischer, a conferit la Berlin cu omologul său chinez, Qian Qichen, în legătură cu relațiile bilaterale. Cele două părți și-au reafirmat hotărirea de a continua să aibă o contribuție activă la eforturile vizind Îmbunătățirea situației internaționale.

EXPERIENȚA NUCLEARA. Franța a efectuat o nouă experiență nucleară in atolul Fangataufa din sudul Oceanului Pacific. Potrivit directorului Centrului de Cercetări seismologice din Wellington, puterea exploziei a fost de 70 kilotone.

Prin propunerile constructive și concluziile puse în evidență, reuniunea ministerială interbalcanică în problemele cooperării industriale și transferului de tehnologie, desfășurată zilele trecute la București, s-a înscris, potrivit aprecierii unanime a reprezentanților țărilor participante — Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România’ - ca un eveniment politic de majoră semnificație, care deschide noi perspective conlucrării, bilaterale și multilaterale, pe plan economic, marcind totodată o contribuție importantă la afirmarea marelui deziderat al transformării Balcanilor intr-o zonă a păcii, înțelegerii și colaborării.Sint aprecieri exprimate nu numai în cadrul dezbaterilor reuniunii, în comunicatul comun, ci și în declarațiile făcute ziarului nostru de către conducătorii delegațiilor țărilor participante.
„Înainte de toate, aș dori să 

mulțumesc foarte mult, incă o 
dată, pentru primirea la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a declarat ȘEFUL DELEGAȚIEI REPUBLICII POPULARE SOCIALISTE ALBANIA. FARUDIN HOXHA, ministru la președinția Consiliului de Miniștri. Cu acest 
prilej i-a subliniat, pe bună drep
tate, că țările noastre dispun 
de baza industrială și tehno
logică, de posibilitățile materiale 
necesare pentru realizarea unei 
largi cooperări in industrie și pen
tru dezvoltarea transferului de teh
nologie.Si eu, ca șl alți participanți, con
sider că reuniunea de la București 
și-a îndeplinit scopul propus, de- 
monstrind din nou că atunci cind 
există spirit de bună înțelegere se 
pot identifica noi și largi posibili
tăți de cooperare. In ce privește co
laborarea bilaterală, Albania șl 
România au semnat de curind un 
acord de cooperare și dorim să-l 
transpunem in viață cit mai repede.Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a ura poporului român noi 
succese in opera pe care o înfăp
tuiește, asigurindu-vă de dorința 
noastră de intărire a prieteniei și 
cooperării pe multiple planuri".Dind expresie deplinei satisfacții pentru rezultatele obținute in cadrul reuniunii, ȘEFUL DELEGAȚIEI R.P. BULGARIA, LUBOMIR DACEV, ministru adjunct Ia Ministerul Economiei și Planificării, a subliniat : Discuțiile, precum și 
documentul aprobat au arătat că

există mari posibilități pentru dez
voltarea cooperării industriale și 
realizarea unui eficient transfer de 
tehnologie intre țările noastre. O-

tru dezvoltarea economică și socia
lă a țărilor noastre, pentru ame
liorarea climatului politic din re
giune. Pot să vă spun că delegația 
bulgară este extrem de mulțumită".

„Cooperarea industrială este, in 
opinia noastră, un domeniu im
portant al cooperării balcanice și 
un mijloc semnificativ pentru pro
movarea dezvoltării economice in 
regiune, a declarat ȘEFUL DELEGAȚIEI REPUBLICII ELENE, DIMITRIOS DIAMANTOPOULOS, secretar general al industriei la Ministerul Industriei, Energiei și Tehnologiei, tntilniri ca actuala re
uniune ministerială pot să con
tribuie, fără îndoială, la promo

siliului Executiv Federal, secretar federal pentru industrie și energie 
— colaborează foarte bine de mai 
niulți ani in acest domeniu. Cele 
mai mari succese în cooperarea in
dustrială și transfer de tehnologie 
le-am obținut in industriile chimică, 
energetică și metalurgică. Am con
struit impreună obiective energe
tice de mare , anvergură, cum sint 
Porțile de Fier I și II, și se desfă
șoară convorbiri pentru a continua 
cooperarea in acest domeniu. Cele 
mai modeste rezultate obținute 
pină acum s-au înregistrat in do
meniul construcțiilor de mașini, dar 
și partea iugoslavă, și partea ro
mână apreciază că posibilitățile

OPINII ALE PARTICIPANȚILOR LA REUNIUNEA MINISTERIALA DE LA BUCUREȘTI
biectivele pe care ni le-am propus 
sint de mare interes pentru toate 
popoarele balcanice. Delegația 
noastră speră că, pină la urmă, po
tențialul existent iși va găsi o con
cretizare reală.

Colaborarea Bulgariei cu Româ
nia este de foarte lungă durată și 
acest fapt este bine cunoscut. Ceea 
ce este nou, acum, este spiritul de 
înțelegere ce se afirmă intre țările 
balcanice in ansamblul lor. $i 
exact acest spirit nou, de colabo
rare, a contribuit la realizarea unui 
punct de vedere comun in scopul 
creșterii cooperării industriale și al 
transferului de tehnologie între 
țările din Balcani. Indiferent de 
sistemul politic, indiferent de con
dițiile istorice, de limbile diferite 
care se vorbesc in Balcani, in timpul 
discuțiilor la reuniunea noastră, 
ca și în procesul de adoptare a 
documentului n-au existat diver
gențe. Aceasta ne permite să cre
dem că au fost create condiții rea
le pentru organizarea unor noi 
intilniri, de experți, menite să con
cretizeze înțelegerile de principiu 
la care am ajuns în diferite dome
nii de cooperare industrială, penr

varea cooperării în domeniile in
dustriei și tehnologiei intre cele 
șase țări ale noastre. In plus, 
avem posibilitatea de a schimba 
păreri in ceea ce privește orienta
rea economiilor naționale, posibi
litățile noastre tehnologice și ex
periența dobindită din cooperarea 
anterioară cu alte țări.

Grecia are in vedere cooperarea 
cu toate țările lumii, și in special 
cu vecinii din țările balcanice, și 
este interesată de atragerea inves
tițiilor de capital in programe in
dustriale, cit și de schimbul pro
duselor industriale.

Cooperarea noastră industrială 
cu celelalte țări balcanice se limi
tează în general, pină în prezent, 
la nivel bilateral. Cu toate acestea, 
credem că actuala reuniune minis
terială de la București poate să 
contribuie in mod semnificativ la 
promovarea cooperării interbalca- 
nice multilaterale in domeniile in
dustriei și tehnologiei, in avantajul 
tuturor țărilor din zonă".

„Iugoslavia și România — a declarat, la rindul său, ȘEFUL DELEGAȚIEI R.S.F. IUGOSLAVIA, STEVAN SANTO, membru al Con

sint mult mai mari și este de aș
teptat să se facă eforturi din am
bele direcții pentru ca și colabora
rea in acest domeniu să atingă un 
nivel mai inalt. Pentru că este vor
ba de o colaborare in interesul am
belor țări, o colaborare care are 
frumoase perspective in cele mal 
diverse domenii. Pe de altă parte, 
avind in vedere cadrul in care are 
loc discuția, nu pot să nu subliniez cd tocmai asemenea exemple de 
bună colaborare bilaterală au dus 
la reuniuni de tipul aceleia la care 
participăm și, implicit, la o mai 
amplă colaborare multilaterală intre 
țările din regiunea noastră, ca și de 
pe alte meridiane".Reluînd ideea, ȘEFUL DELEGAȚIEI REPUBLICII TURCIA, AKIN CAKMAKCL subsecretar la Ministerul Industriei, arăta : „Co
operarea industrială poate jușa un 
rol de seamă in realizarea '■ unei 
mai mari înțelegeri și încrederi in 
zonă. Din acest motiv, ea trebuie să 
fie folosită din plin. Așa cum co
operarea multilaterală contribuie la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale — 
și acestea, la rindul lor, sint de cea

mai mare importanță, pentru că în
tăresc și sprijină procesul coope
rării multilaterale, prin crearea 
unui climat politic mai bun intre 
țările vecine, sprijinind și imple- 
mentind noi proiecte, prin acțiuni 
comune, atit in ce privește infra
structura, cit și producția indus
trială.

Acordăm, de asemenea, o deose
bită importanță proiectelor speciale 
intr-uh domeniu anume (de exem
plu, diferite metode de prelucrare 
a gazului natural și aplicațiile teh
nologice respective).

In privința transferului de teh
nologie intre țările balcanice, sub
liniem următoarele căi : activități 
comune in domeniile dezvoltării și 
cercetării in cadrul universităților 
(mai ales la nivel bilateral) ; schim
bul de informații, de publicații teh
nice, care să prezinte posibilitățile și capacitățile industriale și tehno
logice ale țărilor balcanice ; schim
burile din cadrul exportului în di
ferite domenii ale tehnologiei ; or
ganizarea unor cursuri de speciali
zare și seminarii intre țările bal
canice pe plan bilateral sau multi
lateral".Evidențiind dorința comună a tuturor delegațiilor participante de a-și aduce o contribuție activă la promovarea scopurilor reuniunii, declarațiile conducătorilor țărilor participante au pus totodată în lumină condițiile optime create pentru buna desfășurare o lucrărilor, faptul că reuniunea de la București o oferit cadrul constructiv necesar armonizării pozițiilor pentru convenirea unor acțiuni comune în vederea afirmării și mai puternice a spiritului de înțelegere și bună-ve- cinătate în Balcani, ca parte integrantă a procesului de extindere a colaborării, de întărire a păcii în Europa și intreaga lume.

Valentin PAUNESCUV

REALEGERE. Potrivit rezultatelor publicate in capitala Republicii Seychelles, France Albert Rene a fost reales președinte al țării, in cadrul alegerilor desfășurate săp- tămina trecută în arhipelag. Can- didind din partea Partidului Fror»- tul Progresist al Poporului, partid unic de guvernămînt, el a obținut 96.1 la sută din totalul voturilor exprimate.

LUCRĂRILE CONSILIULUI MINISTERIAL AL C.E.E.- au inceput la Luxemburg. Se examinează- cu prioritate problemele ce vor face subiectul dezbaterilor reuniunii la nivel înalt a Pieței comune, programată să se desfășoare la Madrid în zilele de 26 și 27 iunie.

COMEMORARE. în localitatea Distomo din Grecia a avut loc comemorarea a 45 de ani de la tragicul eveniment din 10 iunie 1944, cind trupele, naziste au asasinat — ca măsuri de represalii— 233 locuitori, printre care copii și bătrini. Primarul comunei, precum și alți vorbitori au relevat necesitatea întreprinderii unor acțiuni comune pe plan internațional in vederea eliminării pericolelor războiului și fascismului.MAROCUL ȘI ALGERIA au hotărit redeschiderea transporturilor feroviare pe linia Casablanca— Alger, cu o lungime de 1 500 km.... . _ -Ț..1LLL ...1 căitransmaghrebiene, într-o fază este prevăzută racor- unei căi ferate din și spre la cea marocano-algeriană.

DEMONSTRAȚIE ANTIFASCISTA ÎN R.F.Q. în orașul vest-german Saarbriicken a avut loc o amplă demonstrație antifascistă. Peste 1 000 de membri ai organizațiilor sindicale și de tineret au protestat împotriva desfășurării Adunării electorale a partidului neonazist Uniunea Populară Germană (D.V.U.)

in perspectiva realizării unei ferate primă darea TunisSOLICITARE. Nepalul a cerut Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) să accepte aderarea sa ca parte contractantă cu drepturi depline a acestei organizații.PARLAMENTUL IRANULUI (Majlisul), intrunit în sesiune la Teheran, l-a reales, luni, pe Akbar Hashemi Rafsanjani în funcția de președinte al său, pentru o perioadă de incă un an.. CONTACTE EGIPTEANO-IS-RAELIENE. Ministrul de stat I egiptean pentru afaceri externe, I Boutros Ghali, aflat intr-o vizităin Israel, a fost primit, luni, de primul-ministru . Yitzhak Shamir, căruia i-a remis un mesaj din par- Ltea președintelui Egiptului, HosniMubarak. B. Ghali a avut, de ase-

PARLAMENT REGIONAL. Cele cinci țări membre Maghrebului Arab Algeria, Marocul, mahiria Arabă Libiana și Mauritania — au hotărit constituirea unui parlament regional, cu sediul la Alger. Organismul va avea doar un caracter consultativ, fiecare țară fiind reprezentată de cite 10 membri ai forurilor legislative naționale.UN TRIBUNAL DIN COREEA DE SUD a anunțat că il va judeca, la 26 iunie, pe reverendul Mun Ik Hwan, care a efectuat o vizită la Phenian, unde Sra pronunțat pentru contacte între organizațiile obștești din ■ Nord și Sud, pentru stimularea reunificării pașnice a Coreei. După cum se știe, reverendul sud-coreean a fost arestat la revenirea sa la Seul, în pofida protestelor opiniei reene.

ale Uniunii(U.M.A.) —Tunisia, Ja-

publice sud-co-NAUFRAGIU.persoane și-aucursul scufundării unui feribot Golful Inhambane, situat lakm nord de Maputo — a anunțat un comunicat guvernamental.
Cel puțin 78 pierdut viața de în în450

ACCIDENT. Un autobuz încărcat cu pasageri, care circula pe o șosea cu multe serpentine ce urma cursul rîului Daratana, din Bangladesh, a părăsit carosabilul prăbu- șindu-se in apă. Intervenția echipelor speciale a dus la salvarea a 8 persoane, dar alte aproape 40 s-au înecat. J
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