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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc, 
vineri; 16 iunie, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

La ședința Comitetului Politic Executiv 
au participat, de asemenea, membrii 
comisiilor special constituite pentru pre
gătirea documentelor Congresului al 
XlV-lea al partidului : Comisia de orga
nizare a lucrărilor Congresului, Comisia 
pentru elaborarea Programului-Directivă, 
Comisia pentru elaborarea Tezelor Con
gresului.

In cadrul ședinței, au fost dezbătute 
probleme importante privind pregătirea 
și convocarea Congresului al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român, eveniment 
de însemnătate istorică în viața social- 
politică a întregii țări, în activitatea parti
dului, a poporului nostru pentru înfăp
tuirea Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat PROIECTUL PROGRAMU
LUI-DIRECTIVĂ AL CONGRESULUI AL 
XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI IN 
CINCINALUL 1991-1995 Șl ORIENTĂRI
LE DE PERSPECTIVĂ PINĂ IN ANII 2000- 
2010. De asemenea, a fost analizat și 
aprobat PROIECTUL TEZELOR PENTRU 
CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN PRIVIND DEZ
VOLTAREA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI, 
PERFECTIONAREA CONDUCERII ECO- 
NOMICO-SOCIALE, DEZVOLTAREA DE- 
MOCRATIEI MUNCITOREȘTI-REVOLU- 
ȚIONARE, CREȘTEREA ROLULUI PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN SI ACTIVI
TATEA IDEOLOGICĂ, POLITICO-EDUCA- 
TIVĂ, RIDICAREA NIVELULUI DE CU
NOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ, DE CULTURĂ, 
A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE, RA
PORTUL DE FORTE Șl CARACTERISTICI
LE FUNDAMENTALE ALE SITUAȚIEI IN
TERNAȚIONALE.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere contribuției determinante, hotă- 
rîtoare, a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la am
pla activitate de elaborare și fundamen
tare a acestor documente programatice, 
care — pornind de la stadiul actual al 
societății românești, de la cerințele obiec
tive ale dezvoltării viitoare și ale aplicării 
consecvente a principiilor socialismului 
științific la condițiile și realitățile con
crete din patria noastră — stabilesc 
orientările de bază și liniile directoare 
ale dezvoltării României în următorul cin
cinal și în perspectiva anilor 2000-2010, 
in vederea trecerii sale într-o etapă nouă, 
superioară, de țară socialistă multilateral 
dezvoltată.

Comitetul Politic Executiv a hotârît ca

proiectul Programului-Directivă și proiec
tul Tezelor Congresului al XlV-lea al Par
tidului Comunist Român, cu îmbunătăți
rile corespunzătoare propuse in cadrul 
ședinței, să fie prezentate spre dezbatere 
și aprobare Plenarei Comitetului Central 
al Partidului.

Comitetul Politic Executiv a adoptat, 
aooi, PROPUNERILE CU PRIVIRE LA 
CONVOCAREA CELUI DE-AL XIV-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, care urmează, de asemenea, 
să fie supuse spre aprobare Plenarei Co
mitetului Central al partidului.

In continuare, în cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a examinat și a- 
probat RAPORTUL COMISIEI DE ANCHE
TĂ PENTRU VERIFICAREA MODULUI IN 
CARE AU FOST APLICATE Șl RESPECTA
TE DE CĂTRE BANCA PENTRU AGRI
CULTURĂ Șl INDUSTRIE ALIMENTARA 
PREVEDERILE LEGALE CU PRIVIRE LA 
ACORDAREA DE CREDITE Șl AVANSURI 
BĂNEȘTI UNOR COOPERATIVE AGRICO
LE DE PRODUCȚIE Șl ASOCIAȚII. ECO
NOMICE INTERCOOPERATISTE, IN PE
RIOADA 1986-1988.

Pornind de la concluziile anchetei, de 
la abaterile și lipsurile constatate, Comi
tetul Politic Executiv a aprobat măsurile 
propuse în vederea creșterii răspunderii 
în aplicarea prevederilor legale referitoa
re la acordarea și utilizarea creditelor 
și avansurilor bănești și pentru îmbună
tățirea activității economico-financiare a 
unităților agricole cooperatiste, precum și 
a controlului financiar din partea statu
lui.

Comitetul Politic Executiv a cerut gu
vernului, conducerilor ministerelor, orga
nelor financiar-bancare să acționeze cu 
toată hotărirea, in spiritul măsurilor sta
bilite, pentru respectarea strictă a hotă- 
rîrilor de partid și a legilor țării privind 
acordarea de credite și avansuri bănești, 
pentru lichidarea stărilor de lucruri ne
gative și îmbunătățirea radicală a activi
tății in acest domeniu, efectuarea unui 
control financiar permanent, ferm și exi
gent, pentru întărirea ordinii și discipli
nei in utilizarea fondurilor materiale și 
bănești de care dispun unitățile socialis
te, pentru înlăturarea cheltuielilor nepro
ductive și neeconomicoase, apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste de stat 
și cooperatiste, a avutului obștesc, în ve
derea creșterii rentabilității și eficienței 
economice.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat, în continuare, RAPORTUL CU 
PRIVIRE LA REDUCEREA PERSONALU
LUI DIN APARATUL DE STAT, DE PARTID 
Șl AL ORGANIZAȚIILOR DE MASA și a 
adoptat unele măsuri pentru perfecțio
narea structurilor organizatorice și mai 
buna utilizare a personalului din aceste 
domenii.

S-a apreciat că prin aplicarea măsu

rilor stabilite se vor asigura îmbunătă
țirea generală a activității și creșterea 
răspunderii tuturor cadrelor de partid și 
de stat în organizarea și conducerea în
tregii activități de dezvoltare economico- 
socială a României.

In cadrul ședinței, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A INFORMAT 
DESPRE UNELE CONSTATĂRI Șl CON
CLUZII DESPRINSE DIN VIZITELE Șl 
ANALIZELE FĂCUTE, IN ULTIMELE ZILE, 
IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN DIFERITE 
JUDEȚE ALE ȚÂRII.

Secretarul general al partidului a apre
ciat că in majoritatea unităților vizitate 
culturile se prezintă in general bine, ceea 
ce creează condiții pentru ca, in acest an, 
să se obțină cele mai mari producții, atît 
la orz și grîu, cit și la celelalte culturi, la 
floarea-soarelui, porumb, sfeclă, cartofi, 
legume și fructe.

Secretarul general al partidului a in
dicat să se facă o evaluare cit mai e- 
xactă a producțiilor agricole și să se ac
ționeze cu toată fermitatea și răspun
derea pentru stringerea la timp și fără 
pierderi a întregii recolte, pentru trans
portul și depozitarea corespunzătoare a 
acesteia, astfel incit, in toate județele, 
producțiile realizate să se situeze cel pu
țin la nivelul planului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
comitetelor județene de partid, tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, con
siliilor populare, precum și Ministerului 
Agriculturii, tuturor organelor agricole să 
tragă concluzii din experiența acestui an, 
care arată că acolo unde s-au respec
tat normele științifice de lucru — privind 
calitatea lucrărilor și densitatea plante
lor — se obțin recolte mari, indiferent de 
zonele agricole.

S-a cerut să se acționeze în continua
re pentru întărirea răspunderii, a ordinii 
și disciplinei în toate unitățile agricole — 
și, îndeosebi, în întreprinderile agricole 
de stat, unde in multe locuri se reali
zează producții inferioare celor din co
operativele agricole de producție — în ve
derea asigurării tuturor condițiilor pentru 
realizarea, în toate județele și în toate 
unitățile, a producțiilor vegetale și ani
maliere prevăzute, corespunzător sarcini
lor de plan, cerințelor noii revoluții a- 
grare.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
unele probleme ale vieții internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste și mun
citorești contemporane.

Comitetul Politic Executiv a hotârît 
CONVOCAREA PLENAREI COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN. IN ZILELE DE 27 Șl 28 IUNIE 
A.C.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

COMUNISTUL 
promotor al spiritului revoluționar, 

al maltei răspunderi în muncă„Intrînd în rîndurile Partidului Comunist Român, mă angajez solemn".,.Am ascultat de nenumărate ori aceste cuvinte de legămint în clipa unică â pășirii în rindurile comuniștilor. Și de fiecare dată rostirea se remarcă printr-o imensă încărcătură emoțională. Ea vine din ire- petabilul act de decizie și, în egală măsură, din participarea conștientă la această opțiune de conștiință. Pentru că aceasta și este fiecare primire în partid : o opțiune de conștiință pentru tot ceea ce înseamnă, ce este și ce reprezintă pentru fiecare membru al său Partidul Comunist Român.Pînă la acest pas decisiv, conștient, nenumărate și firești întrebări de conștiință, între care una se detașează cu deosebire, pentru fiecare nouă promoție de comuniști : cit de puternic și cît de mare este prestigiul moral al rîndurilor în care au cerut să intre ? Apelul la istorie, la realitatea vieții pune în cea mai puternică lumină adevărul despre partidul comuniștilor români. Partid cu rădăcini adinei în ființa și existenta și aspirațiile de milenii ale acestui neam. Portdrapelul tuturor tradițiilor de luptă pentru libertate și dreptate socială, pentru apărarea ființei naționale și independenței, pentru progres și civilizație. Puterea și-a luat-o din glia patriei, idealul din istoria îndelungată, frămîntată și eroică a poporului, partidul comuniștilor români fiind el însuși — în anii grei ai ilegalității, în cei 45 de ani lu

minoși de destin liber — făuritorul unei glorioase istorii.Primirea în partid — opțiune de conștiință, a marilor răspunderi...
„Trebuie să subliniem că avem 

un partid puternic — arăta tovarășul NICOLAE CEAUSESCU la Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 
a.c. —, care numără peste 3 700 000 
membri de partid, in care munci
torii și țăranii reprezintă peste 70 la 
sută, un partid tinăr, in care mem
brii de partid in virstă de pină la 
40 de ani reprezintă circa 50 la sută, 
din care pină la 30 de ani 20 la 
sută".Milioane și milioane de oameni deci, care, prin faptele lor, prin tot ceea ce au făcut și fac, și-au cîș- tigat pe merit titlul de a fi mindria, 
cinstea și onoarea epocii socialiste în edificarea căreia se află angajați trup și suflet. Milioane și milioane de conștiințe, generatoare de energii, care stimulează și adună într-un unic și fascinant fluviu energiile clocotitoare, constructive ale poporului.Opțiunea de esență pentru Partidul Comunist Român se produce in toate compartimentele creației materiale și spirituale, sub puternica înrîurire a gîndirii și acțiunilor comuniștilor, încercați în marile ofensive pentru socialism, a activității uriașe de educație pe care o dezvoltă necontenit organizațiile de partid. Marile bătălii de clasă, din anii interbelici, împotriva exploatării, a fascismului, pentru libertate, demnitate și progres, inițiate și conduse de Partidul Comunist Român,

au atras, prin înseși obiectivele luptei, noi și noi eșaloane de comuniști neînfricați in fața terorii, neclintiți in crezul partidului. Anii de luptă și jertfă pentru libertatea României, pînă la victoria finală asupra fascismului, anii cuceririi puterii de către cei ce muncesc, sub conducerea partidului, anii marilor înfăptuiri de după Congresul al IX- lea al partidului sînt tot atîtea realități și adevăruri consacrate definitiv de istorie, devenite istorie, momente de educație pe care comuniștii, organizațiile de partid le folosesc pentru a determina opțiunile de conștiință la fiecare nouă promoție de comuniști.Momentul acestei decizii de conștiință reprezintă pentru organizațiile de partid, în atare circumstanțe, punctul culminant al acumulării de cunoștințe și, in egală măsură, de conștientizare. Sistematic, ca să ne oprim la cîteva exemple, puternicele organizații de partid de la întreprinderea „1 Mai“ Ploiești ori întreprinderea „Vulcan" sau din unitățile economice ale sectorului II din Capitală organizează semnificative momente e- ducative cu tinerii la Doftana — simbol al rezistenței comuniste din România —, lecția de istorie inițiată de organizațiile de partid aici adăugîndu-se, în firească succesiune, lecțiilor de educație politică de la învățămintul ideologic din unitățile respective... In municipiul Pitești — și, evident, nu numai aici
(Continuare in pag. a 11-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Erich Miickenberger, 

membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Comisiei Centrale de Control a partiduluiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe tovarășul Erich Miickenberger, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Comisiei Centrale de Control a partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R.. efectuează, în fruntea unei delegații, o vizită in țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise cele mai călduroase salutări din «partea tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis tovarășului Erich Honecker salutul său și cele mai bune urări de sănătate și succes.In timpul întrevederii, au fost evidențiate relațiile de strînsă prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre, care. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la nivel înalt, cunosc o continuă dezvoltare. A fost exprimată convingerea că întărirea pe mai departe a conlucrării bilaterale, îndeosebi pe plan economic, tehnico-știin- țific, cultural și în alte sectoare de activitate, este în interesul poporului român și al poporului R.D. Germane, al cauzei socialismului, păcii și coope

rării în Europa și în întreaga lume.In cursul întîlnirii s-a subliniat că cele două partide și țări au aceleași poziții în construcția socialismului, precum și în problemele fundamentale ale vieții internaționale —, ceea ce creează condiții pentru dezvoltarea unei bune și rodnice colaborări atît pe plan bilateral, cît și pe arena mondială.La primire a participat Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid.A fost de față Siegfried Anders, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.D. Germane la București.
CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ 

-la cel mai bun nivel de organizare!
Oamenii muncii din agricultură sînt angajați cu toate forțele la recoltarea cerealelor păioase, la efectuarea celorlalte lucrări de sezon.In aceste momente, cînd. secerișul se apropie de perioada sa de vîrf — în curind în județele din sudul țării se va trece și la recoltarea griului —, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a aflat din nou in mijlocul oamenilor muncii de la sate, interesîndu-se de bunul mers al activității, de munca și viața oamenilor, sfătuindu-se cu ei asupra măsurilor ce trebuie luate pentru stringerea la timp și fără pierderi a întregii recolte, pentru realizarea sarcinilor privind obținerea unor recolte tot mai bogate, corespunzător cerințelor noii revoluții agrare. Vizita de lucru a secretarului general al partidului, întilnirile cu oameni ai muncii de pe ogoare, cu membri ai birourilor comitetelor județene de partid, cu

reprezentanți ai organelor agricole județene au prilejuit., totodată, constatarea unor preocupări demne de laudă pentru creșterea producției, ca și a unor neajunsuri atît în ce privește organizarea muncii, cit și în respectarea normelor agrotehnice. Indicațiile și recomandările secretarului general al partidului vor stimula energiile organizațiilor de partid, ale lucrătorilor de pe ogoare pentru eliminarea deficiențelor constatate, pentru generalizarea experienței înaintate din unitățile fruntașe. In acest scop este nevoie nu numai de participarea activă a tuturor forțelor din agricultură, ci și de un temeinic control asupra modului în care se desfășoară recoltarea, cum este organizat transportul producției pentru ca absolut întreaga recoltă să fie strînsă și depozitată în cele mai bune condiții, pentru ca toate celelalte lucrări să fie făcute la timp, să se asigure producții bune la toate culturile.

A plouat în ultimul timp aproape în toate zonele. Mai ales în cim- piile din sudul țării au fost ploi calde și abundente, de mare folos pentru agricultură în general. Există deci premise cu totul deosebite pentru realizarea in acest an a unor recolte bogate, la nivelul posibilităților de care dispune agricultura noastră. Pentru a fructifica aceste condiții, este absolut necesar ca în toate unitățile agricole să fie luate măsuri speciale pentru executarea în cele mai bune condiții a volumului mare de muncă din agricultură. Toate lucrările sînt în prezent importante și presante. Acum lucrarea spre care se cere a fi mobilizate cu prioritate principalele forțe din agricultură o constituie secerișul. De la o zi la alta, aria recoltării orzului se extinde tot mai mult, ea cuprin- zind acum, practic, toate județele din sudul țării, precum și o parte din Cimpia de vest. Intr-un stadiu avansat se află secerișul orzului în județele Teleorman, Prahova, Dolj, unde această lucrare este încheiată într-un mare număr de unități agricole.Sarcinile mari care stau acum în fața oamenilor muncii din agricultură, cînd trebuie strînsă recolta de orz și de grîu de pe o suprafață atît de mare, cînd mai sînt de executat multe alte lucrări, toate stringente, vor putea fi înfăptuite numai dacă în fiecare unitate se va acționa ferm pentru organizarea temeinică a producției și a muncii, pentru întronarea unui spirit de ordine și disciplină in toate sectoarele. Ceea ce se cere, înainte de toate, este ca pretutindeni forța mecanică să lucreze zilnic la capacitatea ei maximă, astfel Incit atît secerișul, cit și lnsămînțarea culturilor duble să se realizeze în limitele perioadelor stabilite prin programul acestei campanii. Sub nici un motiv nu trebuie admise nici un fel de defecțiuni în organizarea și desfășurarea muncii, oricît de mici ar fi ele, pentru că, se știe, in agricultură ceea ce nu se face la timp nu mai poate fi făcut decît cu prețul unor mari pierderi.Sarcinile mari care stau acum în fața oamenilor muncii din agricultură vor putea fi înfăptuite numai dacă în fiecare unitate se va acționa stăruitor pentru organizarea temeinică a producției și a muncii, pentru o participare responsabilă la lucru a tuturor forțelor de la sate.
IN PAGINA A III-A : 
relatări reportericești 
din Sectorul Agricol 
Ilfov și județul Dolj 
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JUDECATA COLECTIVULUI
și dreaptă, și promptă, și convingătoareIn recente cuvîntări, rostite cu prilejul unor ședințe ale Consiliului de Stat și Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu releva orientări de însemnătate deosebită pentru creșterea rolului educativ și jurisdictional al comisiilor de judecată și organelor democratice de conducere a unităților socialiste, pentru întărirea răspunderii pe care colectivele de muncă trebuie să o aibă în respectarea legalității, ordinii și disciplinei, pentru întărirea proprietății socialiste, baza întregii dezvoltări economico-sociale, temelia bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Această orientare dezvoltă și aprofundează concepția partidului nostru privind asigurarea legalității socialiste, ordinii de drept, climatului etic în muncă și în viata socială, concepție statornic aplicată în practică în perioada ce succede Congresului al IX-lea al P.C.R. și care se află in deplină concordanță cu legitățile general valabile ale dezvoltării societății, cu transformările revoluționare care au survenit în existența și conștiința socială pe parcursul edificării socialismului în țara noastră.Importanța cu totul aparte a acestor orientări implică o adevărată regindire și reconsiderare a funcțiilor și modului de a acționa al organismelor vizate, a colaborării lor cu alte verigi ale mecanismului social, în spiritul unei adevărate noi atitudini față de legalitate și avutul obștesc, corespunzătoare noilor realități, autentic democratice și profund revoluționare, ale societății noastre.

de imputare a unor prejudicii. Nu o dată — arătau participanții — în urma constatării unor daune materiale ori a unor lucrări de slabă calitate, în loc să se intervină prompt pentru acoperirea pagubei sau pentru remedierea defectelor, ca și pentru înlăturarea condițiilor care le-au generat, intră în funcțiune „xeroxul" deciziilor. Fără îndoială, deciziile de imputație își au importanța lor, iar termenul de emitere nu poate fi pierdut, numai că. în optica și practica adepților formalismului, nu conținutul și nici temeinicia actului emis au importantă, ci hîrtia ca atare, indiferent cum o fi și ce-o conține.Spre exemplu, în această primăvară, organele de revizie au constatat, la Cooperativa „Constructorul" din Urziceni — cu o întirziere de 3Pornind de la aceste cerințe, cu sprijinul organizației județene Ialomița a Asociației Juriștilor, ne-am adresat unui număr de membri ai comisiilor de judecată și juriști care răspund de îndrumarea acestor organisme, solici- tîndu-le punctul de vedere asupra capacității comisiilor de a influența tot mai mult, hotărîtor chiar, starea de legalitate.De la primele intervenții în dezbatere s-a conturat o diferențiere demnă de atenție intre legalitate — in înțelesul real al termenului — și legalism, adică înțelesul îngust, simplificat, formal la care conduc prac-

ln dezbatere—sporirea eficienței consiliilor de judecată

ticile birocratice, evaziunea sub hîr- tii acoperitoare, ignorindu-se ori chiar escamotîndu-se problemele de fond, concrete care privesc disciplina muncii sau avutul obștesc. Din unghiul de vedere al comisiilor de judecată, această diferențiere apare, cel mai frecvent, sub forma tendinței unor factori administrativi de a emite absolut la întimplare decizii

ani și 4 luni — că lipseau obiecte de inventar in valoare de aproape 90 000 lei încă de la constituirea unității (prin defalcare dintr-o altă cooperativă). A fost completat imediat un teanc de 25 decizii de imputare chiar dacă, datorită prescripției, nici una nu valora măcar cît un chibrit ars. Automat, a urmat un val de contestații la comisia de judecată

competentă, a cărei unică soluție nu putea fi decît admiterea și anularea deciziilor. Atunci de ce au mai fost emise ? Ca să fie date, ca să conteze că „s-au luat măsuri", ca să se mimeze responsabilitatea față de avutul cooperativei, iar clasarea pagubei să apară — statistic, cel puțin — ca datorindu-se îngăduinței organelor de jurisdicție. Formalismul acestei minicampanii de falsă preocupare pentru reîntregirea avutului obștesc e ilustrat și de faptul că, printre cei care s-au grăbit să conteste imputația, tardivă, dar generată de o lipsă reală, a fost și vicepreședintele cooperativei: gradul său de autoexigență in legătură cu integritatea patrimoniului comun — pe care e ales să-1 apere și să-1 gospodărească — nu s-a ridicat măcar pină la valoarea de 111 lei, cit i se stabilise în sarcină.într-o asemenea împrejurare, comisia de judecată are în față două atitudini posibile : ori să malaxeze mecanic și indiferent vorbele și hîrtiile, clasînd ceea ce era de la bun început supus clasării, conside- rind că și-a îndeplinit misiunea o dată cu pronunțarea soluției legale, ori să transforme contestațiile într-un „caz", într-un teren de analiză și dezbatere pentru organul de conducere colectivă a unității, pentru adunarea generală a membrilor colectivului, imprimînd un adevărat curent de opinie în favoarea pa-' trimoniului comun șl în defavoa-
(Continuare în pag. a V-a)
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Creșterea competenței, promovarea noului DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCO
suportul rezultatelor bune în producție • OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

Cit de îndreptățită este afirmația că într-o singură picătură de apă se regăsește — cu toată întinderea și cu toate caracteristicile lui — un întreg ocean 1 Cunoscînd mai îndeaproape orașul Tîrgu Secuiesc de azi întîlnești aici prefacerile înnoitoare petrecute la scara întregii țări in anii socialismului, îndeosebi după istoricul Congres al IX-lea al partidului : 
o industrie modernă, în care dominante sînt ramurile promotoare ale tehnicilor „de vîrf", cartiere și edificii armonios înălțate în linii arhitectonice ce îmbină tradițiile locale cu cerințele moderne de dotare și confort, și oamenii, mai ales oamenii, care, făurindu-și viața după propriile aspirații, cutează într-una la .mai bine, la mai mult, la mai trainic, la mai frumos. Această cute- .zanță, întemeiată pe cerințe și posibilități reale, pe capacitatea reală de a găsi soluții, de a rezolva problemele dezvoltării — caracteristică în primul rînd comuniștilor, organelor și organizațiilor de partid — șe constituie intr-un nesecat izvor al devenirii, al progresului.— Totul depinde de oameni, de nivelul lor de pregătire — această orientare reafirmată de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Plenara din aprilie a Comitetului Central, , călăuzește neabătut activitatea noastră, ne spune tovarășul Becsek Anton, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Tirgu Secuiesc. Și, desigur, așa cum s-a subliniat la plenară, totul depinde, in primul find, de capacitatea cadrelor de partid și de stat, care au . un rol hotăritor in înfăptuirea politicii partidului. Tocmai de aceea noi. am introdus, de pildă, practica testării nivelului de cunoștințe economice, politice, sociale ale secretarilor organizațiilor de

bază, organizăm întilniri periodice cu cadrele economice și specialiștii din anumite domenii, punem — la instruiri, la schimburile de experiență, la analizele din unități și la celelalte acțiuni organizatorice între- ' prinse de către comitetul orășenesc de partid — un accent deosebit pe cunoașterea aprofundată a politicii științifice a partidului nostru, a orientărilor și sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, de- terminînd, în toate împrejurările, o atitudine activă, mobilizatoare.Aceste trăsături aveam să le regăsim in activitatea organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului. Aveam să le regăsim nu doar ca mod general de comportament

furnizoare, aparținînd de Ministerul Industriei Metalurgice, nu-i livrau barele trase din oțel la nivelul și dimensiunile prevăzute în plan, în contracte. Analizînd această stare de lucruri care influența realizai ea planului, rezultatele generale ale întreprinderii, comitetul de partid a făcut apel la comuniști, la tovarășii din activ, îndemnîndu-i și sprijinin- du-i să găsească soluții. După aprofundate studii și nenumărate încercări experimentale, un colectiv coordonat de ing. Arcadie Furu și Szarbai Iosif a proiectat și a realizat, prin compartimentul de auto- utilare, o mașină de tras bare și un cuptor de tratare cu o capacitate de 20 tone în 24 de ore. Acțiunea, inițiată de către comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii,

• Experiențe • Dezbateri • Atitudini

COMUNISTUL
(Urmare din pag. I)— cunoașterea de către tinerii .care năzuiesc să fie primiți în rîndurile comuniștilor a Programului partidului, a altor documente programatice constituie o preocupare la ordinea zilei pentru multe organizații de partid... Mii și milioane de viitori comuniști, a căror fierbinte aspirație este să-și pună semnătura faptei pe Angajamentul solemn, își afirmă înalte Valori morale în laboratoarele muncii, creuzetele fără egal ale mării și călirii trăsăturilor înaintate pe care Statutul partidului, Codul etic comunist Ie tezaurizează drept bunuri esențiale de muncă, de conduită. „Tinerii care au reușit să arate ce pot la sablarea unei serii de nave pentru export — argumenta de curind secretarul comitetului de partid de la Șantierul Naval din Brăila — candidează cu șanse mari ițț g^țjRere^i^e'/ f^comandări pentru.,â fi primiți .in partid".Operația de ShblSre ? "Ufla '’dfntre tehnologiile moderne, dificile, greu de stăpinit. Un adevărat examen și pe tărimul tehnologiilor inedite, dar și de tenacitate revoluționară. Dar cite alte nenumărate locuri de muncă — de la efortul în abatajele din creierii munților pînă la devierea ori nașterea unor noi cursuri de apă, in beneficiul omului, de ia stăpinirea miracolelor din retortele laboratoarelor și pînă la miracolele din lanurile țării — nu pun la încercare capacitatea de efort și invenție, nu validează, clipă de clipă, virtuțile demne de toată stima ale viitorilor membri de partid, „cei mai buni dintre cei mai buni oameni", care optează pentru idealul . comunist, pentru toată viața ? Iată de ce apare firesc și necesar ca. ' peste tot, organizațiile de partid să apeleze din plin, în strădania de pregătire a viitorilor comuniști, la antrenarea lor in rezolvarea problemelor grele cu care se confruntă colectivele, proba de foc a tuturor însușirilor morale înalte pe care trebuie să le dovedească purtătorul carnetului roșu de partid. Aceasta cu atit mai mult cu cit, din nou, la -Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie, s-a subliniat imperativul continuei întăriri calitative a rindurilor parti- dului. Calitate ce asigură permanenta tinerețe revoluționară a fiecărei organizații de partid.In prezentul fierbinte pe care-1 trăim in anul 45 de destin liber al patriei socialiste și anul Congresului al XIV-lea al partidului, opțiunea de a intra în rindul comuniștilor este, mai presus de orice, opțiunea pentru certitudine.Certitudinea drumului glorios al Partidului Comunist Român, mereu la datorie, in fruntea marilor încercări și bătălii pentru libertate, demnitate, independență, pace și progres, pentru fericirea poporului și continua înflorire a României.Certitudinea imaginii clare a uriașelor înfăptuiri de pe tot cuprinsul patriei, cu satele și orașele întinerite, cu o industrie de 135 de ori mai puternică decît în 1945, cu o agricultură de 10 ori mai roditoare, cu oameni stăpîni pe destinul mindri de măreția timpului de mină pe care îl trăiesc.Certitudinea viitorului într-un orizont, de împliniri pină în pragul și după anul 2000, viitor spre care va deschide largi ferestre Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Iată motivațiile de esență ale fiecărei opțiuni pentru Partidul Comunist Român. Partid despre care, pe drept cuvint. tovarășul Nicolae Ceaușescu afirma „sînț oamenii, istoria sa este istoria oamenilor, conștiința lui este conștiința oamenilor. Putem spune eu deplin temei : partidul sintem noi, membrii săi, reprezentanții poporului".Prin pasul decisiv in rîndul comuniștilor, fiecare om face legă- mînt de conștiință de a fi demn de titlul la care a aspirat. O demnitate care se probează cu fapta în efortul general de realizare întocmai a politicii interne și externe a partidului, printr-o muncă și viață exemplare, printr-o atitudine responsabilă. prin dîrzenie revoluționară și neclintită încredere in idealul comunist.Opțiunea aceasta se onorează clipă de clipă și nu există datorie mai mare pentru omul căruia i s-au deschis porțile partidului decit aceea de a sluji cu devotament și dăruire cauza înaltă, idealul care l-a propulsat pe comunist pe scena istoriei : edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul României.
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uman, ci vizavi de situații și fapte concrete. Una dintre aceste realități este aceea că planul de export al orașului reprezintă — în privința producției industriale — peste 50 la sută din planul întregului județ. Așadar, o sarcină mare, onorantă. O sarcină care și anul trecut, și în prima parte a acestui an a fost îndeplinită și depășită. Cum ? Datorită bunei conduceri șl organizări a producției pentru export și, drept urmare — calității ireproșabile și livrărilor la termen, ne răspund Elena Harpa șl Szabâ Bela, secretarii comitetelor de partid de la întreprinderea de Confecții și, respectiv, întreprinderea Mecanică. Consecința ? întreprinderea Mecanică are în acest an cereri de export cu 40 la sută mai mari decît planul la capitolul respectiv, iar întreprinderea de Confecții și-a depășit planul la export pe primele cinci luni.S-au realizat ușor aceste performanțe care presupun o înaltă capacitate de conducere, de organizare, de mobilizare ? Nu, nicidecum 1 Dar esențial e faptul că în primul rînd organizațiile de partid au adoptat măsuri politico-organizatorice care să pună în valoare potențialul uman de inițiativă, de creație, resursele capabile să depășească greutățile. Iată, de pildă, întreprinderea Mecanică, ce aparține de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, în- timpina pină de curind mari dificultăți datorită faptului că unitățile

dată cu posibilitatea aducerii barelor la dimensiunile solicitate, creează întreprinderii o anumită independență față de furnizori, asigură continuitatea producției, precum și condiții de economicitate și calitate. Și chiar dacă Ia început unii se întrebau „e atribuția noastră să fabricăm instalații de tras bare și cuptoare de tratare ?“, comuniștii au răspuns : „e în atribuția noastră tot ce ține de bunul mers al întreprinderii !“. Și faptele le dau, pe deplin, dreptate.La o altă unitate din oraș, întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport, s-a organizat — la recomandarea centralei industriale de resort — un schimb de experiență cu participarea mai multor unități similare din țară. Scopul ? Generalizarea unei prețioase realizări tehnice, funiculariti portabil, care, în condiții de teren deosebit de grele . — stinci, prăpăstii, mlaștini, riuri — asigură scoaterea lemnului din pădure, de la distanță mare, cu un preț de cost scăzut șl cu importante economii de energie. Și de data aceasta inițiativa a fost promovată de organizația de partid; în cadrul unui complex de măsuri organizatorice și tehnice vlzînd îndeplinirea indicatorilor economico-financiari. Directorul unității, ing. Gabor Aron, membru al comitetului orășenesc de partid, subliniază contribuția deosebită a comuniștilor din activ, printre care ing. Mircea Moraru, maistrul

Gheorghe Banciu, mecanicul Nică Boriceanu și alții, precum și faptul că acțiunile politice întreprinse — în condițiile mai deosebite ale dispersării celor 12 secții de producție pe teritoriul a două județe — au dat bune rezultate, datorită capacității politice și organizatorice a cadrelor din componența comitetului de partid, a birourilor organizațiilor de bază care și-au „adecvat stilul de muncă", reușind „să cuprindă și să stăpînească problemele".O trăsătură dominantă a activității comitetelor de partid orășenesc și din întreprinderi este exigența față de activitatea cadrelor, manifestată prin analiza periodică a muncii lor, prin modul în care este organizată și desfășurată acțiunea de prezentare, la toate nivelurile ierarhice, a raportului comunist, prin dezbaterile aprofundate ce premerg recomandarea fiecărui cadru într-o funcție de conducere. în mod firesc, atunci cînd încrederea acordată nu este confirmată de fapte, de rezultatele concrete, se procedează în consecință. De pildă, la întreprinderea Mecanică, la sfîrșitul anului trecut, unele cadre din conducerea anumitor compartimente, care se obișnuiseră cu lipsurile și cu practica justificărilor pînă acolo incit, așa cum ne spune secretarul comitetului de partid, „unele neajunsuri li se păreau normale", au fost schimbate din muncă, înregistrîndu-se, în scurt timp, rezultate pozitive în domeniile în care se manifestaseră tendințe de imobilism și stagnare. In mod similar, comitetele de partid orășenesc și de la întreprinderea de Izolatori sau întreprinderea de Confecții au luat energice măsuri de „activizare" a unor comuniști care, primind din partea oamenilor muncii mandatul de a-i reprezenta în verigile sistemului autoconducerii, nu se pregăteau corespunzător și nu participau semnificativ la activitatea forurilor respective. Remedierea acestei situații — prin grija pentru ridicarea nivelului politico-profesional, prin stimularea spiritului de combativitate, inițiativă și participare — a contribuit la însăși mai buna funcționare a sistemului democrației muncito- rești-revoluționare din unitățile respective, din întregul oraș.Sînt tot atîtea exemple-argument care impun ca în centrul atenției organelor și organizațiilor de partid să se afle necontenit ridicarea nivelului de pregătire, creșterea competenței politice și cadrelor, a tuturor cii — cea mai de dobîndirii unei noi ca de fiecare zi.
Gh. ATANASIU 
Constantin TIMARU

profesionale a oamenilor mun- seamă pirghie a calități în mun-

• întreprinderea Minieră Vulcan este angajata deplin pentru îndeplinirea sarcinilor de a da țării cit mai mult cărbune — ne scrie Pompiliu Comșa, lăcătuș mecanic subteran la această unitate din județul Hunedoara. în acest an, noi avem sarcini mobilizatoare cu privire la realizarea noilor capacități de producție. Comparativ cu anul trecut, in 1989 planul la lucrările de pregătire este mai mare cu 725 ml și, respectiv, 225 ml la lucrările de cercetare geologică Indicatorii reflectă sarcinile și preocupările pentru extinderea minei și pregătirea pentru exploatare a noi rezerve de cărbune din perimetre încă neatinse. De curind, in schimbul doi a intrat în funcțiune, în cadrul sectorului IV, un mare abataj frontal, echipat cu complex mecanizat de tipul SMA-2, noua capacitate puțind asigura zilnic extracția unei producții de 700—800 tone de cărbune pentru cocs. Utilizarea mecanizării permite dublarea productivității muncii.Analizînd realizările din domeniul pregătirilor, constatăm că cele mai bune rezultate au fost înregistrate de către colectivul sectorului IV, care și-a realizat și depășit sarcinile de plan cu aproape 200 ml. Urmează apoi colectivele sectoarelor VII, V și I. La nivelul conducerii întreprinderii, sub coordonarea comitetului de partid, a fost stabilit un amplu program pentru sprijinirea formațiilor de lucru de la pregătiri. Se au în vedere menținerea completă a efectivelor la fiecare punct de lucru, asigurarea unei bune și fluente aprovizionări materiale, menținerea in funcțiune, timp îndelungat, a tuturor mașinilor și utilajelor din dotare, întreținerea, revizia și repararea corespunzătoare a fluxurilor de transport, întărirea ordinii și disciplinei, respectarea cu strictețe a monografiilor de armare și tehnologiilor de lucru.e Cititorii noștri Jean Pavelescu și Radu Icnat din București au fost de curind la Câlimăncști unde s-au simțit foarte bine. Ei ne mai informează insă că pînă au ajuns acolo a fost mai greu, respectiv de la gara Călimănești la stațiunea cu același nume sau Și iată de ce.Autobuzul cu care plasa la cele două foarte rar și, pe deasupra, foarte aglomerat, fiindcă tot cu același mijloc de transport călătoresc și cetățenii de prin diferite comune și din oraș. Lumea se îmbulzește pentru a putea pătrunde în autobuz, nici vorbă să mai găsească cineva un loc pe scaun sau pentru a așeza bagajele. „De ce să nu existe autobuze speciale care să efectueze cursa direct la Călimănești, Căciulata sau la Complexul

la Căciulata.te poți de- stațiuni vine

Cozia ?“, se întreabă cititorii noștri. Chiar așa, de ce să nu existe ? Mai ales acum, în plin sezon estival. Organele locale au altă părere?O Din orașul Zimnicea, județul Teleorman, profesorul Marin Gh. Cazacu ne semnalează palmaresul cultural-artistic ce ilustrează o bogată zonă folclorică și etnografică în cel mai sudic punct al țării. In actuala ediție a Festivalului național „Cintarea României", la etapa județeană, orașul Zimnicea a obținut 15 premii întii, 8 sînt ale centrului de cultură și creație „Cintarea României" al sindicatelor, iar 6 ii reprezintă pe artiștii amatori din întreprinderile industriale locale. Merită amintite : formația de dansuri populare mixte, cu vechi tradiții, călușul, formația locală de muzică ușoară „Studio", orchestra de muzică populară, precum și un recital de poezie — „Tot mai citesc măiastra-ți carte" — dedicat centenarului morții poetului nostru național, Mihai Eminescu. întreprinderea de Panglici din Zimnicea va prezenta în etapa republicană a Festivalului național „Cintarea României" un ansamblu de datini și obiceiuri, pregătite de Petre Be- ceanu, și un ansamblu de cintece și dansuri locale. Cooperativa meșteșugărească „Dunărea" va evolua cu o formație feminină de dansuri populare locale, iar întreprinderea de țevi sudate cu o formație bărbătească de dansuri populare. Nu va lipsi fluierașul Dumitru Ceaușu. Pregătirile sînt în toi, iar laurii bat la ușă.O In drumul pe care-1 parcurg, cam de două ori pe lună, de la Calvini la Buzău, trec și prin comuna Cislău, afirmă, într-o scrisoare adresată redacției, Elisabeta Arion. Am urmărit cu mîndrie patriotică cum se înălțau aici blocuri pentru oamenii satului, cum s-au ridicat magazine cu două și trei niveluri. M-am bucurat sincer. Dar, la noi, la Calvini, nu se poate face mai mult ? — mi-am zis. Pentru că era nevoie de un magazin universal, care să concentreze unitățile împrăștiate prin spații închiriate și nu suficient de adecvate destinației date. Iată că n-a trecut mult și la Calvini s-a luat o inițiativă lăudabilă. S-a organizat un comitet care să coordoneze luctările la noul magazin. Organele județene ne-au înțeles, ne-au promis sprijin. Din toamna s-a pornit la treabă, crează la etajul unu. moașă clădire, cu subsol și etaje ce va îmbogăți zestrea edilitară a comunei Calvini. După cum merg treburile sînt toate temeiurile ca în cursul trimestrului IV a.c. noul magazin să fie terminat, așa cum s-au angajat gospodarii localității.

și ne-au dat anului trecut Acum se lu- Va fi o fru- două

® Corespondentul nostru voluntar Ioan Vergu Dumitrescu din Ploiești consideră câ afișarea prețurilor la produsele puse în vînzare este și trebuie să fie o obligație profesională, morală, firească, într-un climat sănătos de comerț socialist, civilizat. Dar într-una din zilele trecute, afirmă el, am intrat în Halele Centrale din Ploiești. Toate magazinele I.C.S.-Prahova — legume și fructe — foarte bine aprovizionate cu roșii, castraveți, ceapă uscată și verde, mărar, leuș- tean, ardei iute, cartofi, spanac, cireșe etc., etc. Cu toate acestea, aproape în exclusivitate lipseau prețurile așezate frumos în dreptul fiecărui produs. Neglijență ? Comoditate ? Lipsă de respect față de cumpărători ori pur și simplu indiferență în ceea ce privește vîn- zarea produselor cu gîndul că „merge și-așa" ? Asemenea lucruri am constatat și la aprozarele „Aurora" și „Lămîița" din cartierul Vest al orașului. Cred că nu este greu să se scrie pe bucăți pătrate de carton prețurile și să se afișeze. Nu știu ce muncă în plus ar cuprinde această. încă o dată o spun, obligație profesională. Sau poate sînt alte interese...® Ploile abundente căzute în ultimele 10 zile deasupra localității Vitomirești și în împrejurimi au creat condiții favorabile dezvoltării accelerate a buruienilor pe suprafețele cultivate cu porumb pentru boabe, pomi fructiferi, viță de vie etc. — apreciază Nicolae F. Barbu, vicepreședinte al Biroului executiv al Consiliului Popular al comunei Vitomirești-Olt.Prin folosirea timpului bun de lucru, toată forța de muncă a satelor acestei așezări rurale acționează cu hotărîre la efectuarea prașilei manuale, atit în cadrul cooperativei agricole de producție, cit și pe loturile în folosință, pentru distrugerea buruienilor și asigurarea unor condiții optime de vegetație a culturilor, menite să contribuie la realizarea producțiilor planificate pentru acest an.Astfel, peste 95 la sută din suprafața ocupată de prăsitoare și plantațiile pomiviticole a fost scoasă din acel stadiu de imburu- ienare, favorizat de excesul de apă din sol, în cadrul acestor lucrări detașîndu-se brigada condusă de comunistul Păun Ion și fermele conduse de specialiști destoinici și pricepuți ca Trușcă Constantin, Geantă Gheorghe șl Cavaleru Gheorghe.Totodată, se acționează zi-Iumi- nă la efectuarea celorlalte lucrări mecanice și manuale impuse de tehnologii, inclusiv la efectuarea lucrărilor de combatere a bolilor și dăunătorilor in plantațiile de vii și pomi, pregătind încă de pe acum produsele ce vor lua drumul piețelor.

Foto : E. Dichiseanu

„Avînd în vedere că circa 15 la sută din comune nu dispun de mori și brutării proprii — se arăta in comunicatul ședinței Comitetului Politic Executiv al C C. al P.C.R. din 17 martie a.c. — locuitorii acestora trebuind să se deplaseze in alte localități pentru a aceste tei, pe tarului varășul bilit ca comunele să se treacă la construirea și punerea in funcțiune de mori și brutării, astfel incit, in anul 1990, să nu mai existe comună fără moară și brutărie".Era de așteptat deci, ținîndu-se cont de importanța economică și socială a noilor unități prestatoare de servicii, ca, pretutindeni, consiliile populare județene, in calitatea lor de coordonatoare a acțiunii de punere in funcțiune a noilor mori și brutării, să treacă de îndată la măsuri concrete, incit toate lucrările să se încadreze in termenul stabilit. Și trebuie spus că. într-o serie de județe, așa s-a procedat.Dar iată cîteva exemple concrete.

beneficia de servicii, în cadrul ședin- baza propunerilor secre- general al partidului, to- Nicolae Ceaușescu, s-a stain cursul acestui an in toate

Prin valorificarea resurselor 
localeîn județul HARGHITA, consiliul popular județean a inițiat mai intîi o acțiune de inventariere a tuturor posibilităților locale, a condițiilor existente pentru începerea în cel mai scurt timp a activității de morărit. Cu acest prilej s-a constatat că In 7 comune existau mori cu utilaje deteriorate sau descompletate. Ca urmare, s-au luat măsuri urgente pentru reamenajarea și reutilarea acestora, potrivit proiectelor întocmite pentru fiecare caz în parte de către serviciul tehnic-investiții al Consiliului Popular Județean. Ulterior. prin organele de specialitate, fiind incluse aici și Direcția Gene-

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

Magazinul „Crișul din Oradea

rală pentru Agricultură și Uniunea Județeană a Cooperativelor Agricole de Producție, s-a urmărit efectuarea riguroasă a tuturor lucrărilor, astfel că, în cîteva luni, s-a reușit aducerea tuturor celor 7 mori în stare de funcționare. „Acum putem măcina cerealele atit pentru unitatea noastră — ne spune Meszaros Ludovic, ingine- rul-șef al C.A.P. Zetea — cit și pentru cetățenii comunei în cadrul activităților de prestări de servicii".

liului Popular Județean — am ajuns la concluzia că cel mai indicat ar fi să generalizăm experiența brutăriei, care funcționează cu bune rezultate de 5 ani la C.A.P. din Sîntimbru. E vorba de o încăpere cu două cuptoare în sistem gospodăresc, dispu- nind desigur de dotări igienico-sani- tare corespunzătoare. Arderea se face cu lemne, iar cantitatea de piine produsă .zilnic este suficientă pentru membrii cooperatori și spe-

• Comitetul Județean Dîmbovița al P.C.R. Pentru verificarea faptelor sesizate într-o scrisoare adresată redacției in legătură cu unele nereguli existente în comuna Voinești s-a constituit un colectiv din care au făcut parte activiști de partid și de stat. După cum rezultă din referatul' de cercetare, s-au constatat abuzuri și falsuri în registrele agricole privind mărirea sau dimensionarea unor suprafețe de terenuri, deținute de unii cetățeni ai comunei, de însuși primarul acesteia, Ion Cuțoi. Astfel, din anul 1963, de cînd acesta figurează cu partidă proprie, și pînă în prezent, la capitolul „terenuri deținute" au avut loc o serie de măriri sau diminuări ale suprafețelor înscrise, fără a se prezenta justificări legale. De pildă, între 1959—1963 figurează cu 85 de ari, între 1971—1973 cu 64 de ari, pentru ca în anii 1981—1985 să figureze cu 140 de ari. Se precizează că la poziția sa, în registrele agricole apar modificări efectuate fără un temei legal.Situații mai mult sau mai puțin asemănătoare s-au constatat și la alți cetățeni.Referindu-se la agentul agricol al comunei, Elena Stroe, în referatul de cercetare se precizează că nu a asigurat o evidență unitară a fondului funciar pe deținători, a efectuat în mod nejustificat, fără acte legale, modificări de suprafață la unele poziții de rol ale unor cetățeni etc.După ce sînt clarificate și celelalte afirmații din sesizare, in referat se subliniază că pentru toate neajunsurile constatate se face răspunzător secretarul comitetului comunal de partid și primar al comunei, care nu și-a exercitat cu răspundere atribuțiile, nu a desfășurat un control de partid exigent în urmărirea și înfăptuirea hotărîrilor de partid și a legilor, nu s-a îngrijit ca în activitatea de organizare și planificare a muncii să repartizeze sarcinile in mod

corespunzător pe membrii organelor de partid și de stat și in același timp să raporteze de îndeplinirea lor, situație ce a condus la nerealizarea ritmică a sarcinilor de plan în profil teritorial, la desfășurarea unei activități formale și superficiale în cadrul unor organizații de partid. Pentru toate acestea, secretariatul comitetului județean de partid a hotărît sancționarea lui Ion Cuțoi cu „vot de blam" și rotirea sa din funcția actuală ; totodată, a fost trecută într-o altă muncă, în conformitate cu pregătirea sa profesională, Elena Stroe, agent agricol.Pentru restabilirea stării de legalitate pe linia apărării și conservării fondului funciar, consiliul popular județean a constituit o comisie care, pînă la sfîrșitul lunii iulie, să pună ordine în acest domeniu, aplicin- du-se prevederile legale.în încheiere, se precizează că lipsurile constatate vor fi prelucrate în plenara comitetului comunal de partid și în toate organizațiile de bază din comuna Voinești.
• Consiliul Popular Municipal Constanța : Referitor la sesizarea cetățeanului Manolache Alexandru din Constanța, șoseaua Filimon Sirbu nr. 125, privind lucrările exterioare ale blocului, care nu au fost executate în întregime de către T.A.G.C.M. Constanța, vă comunicăm că au fost luate măsuri pentru recuperarea restanțelor și executarea lucrărilor conform documentațiilor. Astfel, s-au executat lucrările de curățire a terenurilor, de evacuare a molozurilor și resturilor de materiale, s-au amenajat trotuarele, aleile carosabile, parcajele și platformele gospodărești. Urmează ca în cel mai scurt timp să fie realizate spatiile de joacă pentru copii și să se aștearnă pămîntul vegetal pentru amenajarea spațiilor verzi.

Rubrică realizată de Neculal ROȘCA

se poate spune despre brutăriile din comunele Atid, Secuieni sau Sîndo- minic, unde, deși se dispune de spații construite, nici primăriile și nici conducerile unităților’C.A.P. — in calitate de beneficiare — nu s-au hotărit încă să-și coordoneze eforturile și să acționeze eficient. Pe de altă parte, nici Uniunea Județeană a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, care are in sarcină construirea a 5 din

nanciare. Nu s-a făcut din partea Consiliului Popular al Sectorului Agricol Ilfov nici măcar minimul efort de a se inventaria în comune spațiile posibile de amenajat drept mori și brutării. In privința utilajelor, se invocă lipsa lor, cînd o bună parte din asemenea utilaje disponibile, scoase din uz, există suficiente în unitățile similare de pe raza municipiului București — așa cum avea să confirme directorul întreprinderii
Inițiativa gospodăreasca scoate la iveală

ceea ce, la prima vedere, lipsește

Cu spirit de inițiativă se acționează și in comuna Voșlobeni, unde n-a existat moară. Discutăm cu ingine- rul-șef al cooperativei agricole, Ga- vril Urzică : „încă înainte de a avea stabilit locul de amplasare, ne-am preocupat de asigurarea materialelor de construcție, rezultate din demolări ori resurse locale. Avem acum aproape tot ce ne trebuie și sperăm ca pînă la sfîrșitul anului să punem în funcțiune moara".în județ, consiliile populare se preocupă îndeaproape și de realizarea, conform programului, a unui număr de 17 brutării in tot atitea comune, îndeplinindu-se astfel mai bine cerințele autoaprovizionării.— în lumina hotăririi conducerii de partid de a se găsi soluții simple, operative, pe bază de resurse locale — ne spune tovarășul Iuliu Fejes, prim-vicepreședinte al Consi-

cialiștil localității. Pentru aceasta am organizat la Sîntimbru un schimb de experiență cu președinții de unități agricole și ai cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și astfel reprezentanții tuturor celor 17 comune fără brutării s-au putut convinge de utilitatea și avantajele acestui tip de unitate. încă de a doua zi au fost trimiși specialiști in fiecare din cele 17 comune cu proiectul tipizat pentru a-1 adapta la condițiile locale, la construcțiile la care să fie anexată brutăria — aceasta în ideea de a nu încărca devizul cu alte lucrări construcții în afara cuptoarelor.Care este situația în prezent ? tr-o serie de comune brutăriile află deja în apropierea datei de

cele 17 brutării, și nici Direcția Agricolă Județeană nu s-au implicat în suficientă măsură în rezolvarea unor probleme, cum ar fi, de exemplu, cea a asigurării unor utilaje de strictă necesitate.

deîn-se pu-nere în funcțiune — la Brădești, Bancu, Ciumani, Mihăileni, Voșlobeni, Feliceni ș.a. Ceea ce însă nu

Fapte care infirmă 
argumentul „nu se poate"în SECTORUL AGRICOL ILFOV, la nici una din cele 23 de brutării și 25 de mori prevăzute să fie date in folosință nu s-au amenajat incă spațiile necesare. Factori de răspundere de la organele cu sarcini în acest domeniu ne-au invocat că „așteaptă fonduri de investiții, repartiții de Ia centru", neînțelegind că este de datoria lor să caute și să găsească, pe plan local, resurse materiale și fl-

de Morărit și Panificație — numai că nimeni nu s-a interesat de preluarea lor, de recondiționarea și repunerea lor in funcțiune. La nivelul consiliului popular al sectorului nu s-a conturat cum și cine tățl.Intervenția Municipiului aceea salutară, cu prilejul unei recente analize precizîndu-se toate detaliile legate de problema în discuție, stabilindu-se, totodată, termene și responsabilități precise. S-a demonstrat în acest cadru că invocarea repetată a lui „nu se poate" din partea unor factori locali de răspundere proba, în fapt, lipsa de preocupare.In mod asemănător se petreceau lucrurile cu citva timp în urmă și în județul SALAJ. Consiliile populare comunale, care trebuiau să

incă o concepție clară, să realizeze noile uni-Consiliului Popular al București a fost de

amenajeze cele 22 de brutării și 8 mori prevăzute in programul județean, așteptau ca alții, de la centru, să le rezolve problemele. în urma intervenției organelor de partid și de stat județene situația s-a schimbat radical.— In prezent — ne spune Horea Petrușan, președintele U.J.C.A.P. Sălaj — sînt demarate lucrările pentru o primă parte a brutăriilor, ur- mînd ca la 15 iulie să fie puse in funcțiune 8 dintre ele. Și pentru celelalte sînt asigurate documentațiile, s-a început aprovizionarea cu materialele necesare, au fost amenajate spațiile unor clădiri vechi. Cit privește asigurarea celor necesare pe plan local, ca și mobilizarea forțelor Ia executarea lucrărilor, nu se mai ridică nici un impediment. In schimb, ne lipsesc unele utilaje d« bază, curti ar fi malaxoarele și cer- nătoarele, pe care le vom procura în perioada următoare.în privința morilor, de la Secția județeană de sistematizare am fost informați că 3 din cele 8 ce trebuie amenajate sînt într-o fază avansată, fiind necesare doar mici retușări, pentru a fi date în exploatare, iar celelalte 5 sînt in așteptarea utilajelor și materialelor ce se vor redistribui în perioada Imediat următoare pe plan local tent. Oricum, pină la 31 5 mori vor fiSînt fapte unde există inițiativă, unde se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor se caută — și se găsesc — soluții practice, eficiente, pe plan local, cu toate greutățile inerente ce mai apar. Este o realitate din care pot trage concluzii și învățăminte consiliile populare din comunele in care continuă să se bată pasul pe loc în acest domeniu.
Mihai IONESCU 
Nicolae SANDRU 
Eugen TEGLAȘ

din inventarul exis- am primit asigurări, octombrie a.c. și cele puse în funcțiune.care arată că acolo preocupare.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ Eficiență superioară prin perfecționarea
- la ce/ nuri bun niye[ de organizare I organizării producției șiîn prima parte a articolului pe tema experienței colectivului întreprinderii de Utilaj Greu „Progresul" Brăila în domeniul asigurării rentabilității producției („Șcinteia" din 13 iunie a.c.) au fost prezentate aspecte referitoare la rolul activității de concepție și la modul in care Consiliul oamenilor muncii acționează pentru înfăptuirea cerințelor privind organizarea și normarea corespunzătoare a consumurilor de materiale și manoperă.

Poate că in nici un an mai mult decît acum, ploile, atît de dorite la un moment dat, datorită frecvenței lor aproape matematice din fiecare zi, au început nu numai să sîcîie, ci chiar să stînjenească în unele zone buna desfășurare a secerișului orzului. In aceste condiții, hotăritoare pentru strîngerea grabnică a recoltei și evitarea cu desăvîrșire a pierderilor de producție este organizarea temeinică a activității în toate compartimentele, pentru a se putea lucra cu maximum de intensitate in fiecare oră bună de lucru, în „ferestrele" dintre ploi. Prezenți în aceste zile în mai multe unități agricole din sectorul agricol Ilfov, ne-am convins la fața locului de eficiența acțiunilor și a măsurilor întreprinse de organele și organizațiile de partid, de conducerile unităților agricole în vederea realizării obiectivelor stabilite prin programul campaniei de vară.
CtlVlNIUL DE ORDINE 

-Uri executate ireprosatil
ARGUMENTELE BUNEI ORGA

NIZĂRI A ACTIVITĂȚII. Pentru început am reținut cîteva precizări ale tovarășului Isacu Ciprian, directorul general al direcției agricole : „Din toate punctele de vedere — ne-a spus interlocutorul — actuala campanie de seceriș poate fi socotită ca cea mai bine pusă la punct. Și aceasta întrucit îndeplinirea obiectivelor stabilite de conducerea partidului — încheierea recoltării orzului in 3 zile și a griului în 7 zile din momentul începerii acestor lucrări în fiecare unitate agricolă — este asigurată de forțe mecanice și manuale suficiente, dublate de o temeinică organizare a muncii. Am in vedere crearea tuturor condițiilor pentru executarea în flux, fără decalaje, a lucrărilor, astfel incit, de la strîngerea, transportul și depozitarea producției, eliberarea de paie a terenului, pregătirea solului și insă- mințarea celei de-a doua culturi să nu treacă mai mult de 48 ore. Cum in condițiile timpului instabil nu se poate lucra „șnur", așa cum ne-am propus, formațiile de mecanizatori pe operații se află permanent pe poziții de start, gata să reia activitatea imediat ce specialiștii constată că este posibili'.Nu-i vorba doar de argumente verbale. Faptele, dar mai ales rezultatele înregistrate pînă acum dovedesc temeinicia lor. Din momentul declanșării secerișului, deși nu a fost zi fără să cadă una sau două averse de ploaie, orzul a fost strîns pină în seara zilei de 15 iunie de pe 82 la sută dîn suprafața cultivată. A fost eliberată de paie 75 la sută din suprafața recoltată și semănate cu culturi duble aproape 7 000 hectare.
TOTUL PENTRU RITM, DAR CU 

EXIGENȚA PENTRU CALITATEA 
LUCRĂRILOR ! Duminică, miercuri și joi au fost zilele din această săp- tămînă cînd s-a putut lucra mai din plin, dar nu pe întreaga durată a zilei. Oprim mai întii la întreprinderea Agricolă de Stat Cioro- girla, ferma 8. De departe îți poți da seama Că activitatea se desfășoară exemplar. Combinele înaintează grăbite in lanuri. Cînd buncărele s-au umplut se aprind girofarurile și imediat apar mijloacele de transport care preiau producția din mers, în același ritm cu recoltarea, producția este livrată și înmagazinată. Tînăra șefă de fermă Marinela Gri- gore, care anul acesta face 5 ani de activitate în producție, remarcă : „Mecanizatorii sînt formidabili. Nu se dezlipesc de combine. Fiecare oră bună de lucru este folosită cu maximum de randament".Cînd am trecut in hotarul Cooperativei Agricole de Producție din Domnești, spre ora 5 după-amiaza, 
cerul era îngreunat de nori amenin-

DOLJ: Secerișul orzului se încheie, 
ritm intens la tnate celelalte lucrăriCu toate <ă în acest an campania agricolă de vară s-a pregătit mai temeinic și «-a declanșat mai devreme față de alți ani, secerișul orzului, pe cele 28 200 hectare, se desfășoară în condiții mai dificile datorită ploilor frecvente și abundente ce au făcut imposibilă desfășurarea in flux continuu a secerișului. Cu toate acestea, in lumina sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului cu prilejul recentei vizite de lucru în unități agricole din județul Dolj, pe baza programului coordonat nemijlocit de comitetul județean de partid se poate aprecia că atît ritmul secerișului, cit și nivelul producțiilor sînt bune. Pînă joi seara orzul s-a strîns pe aproape 70 la sută din suprafața planificată, 10 consilii agroindustriale încheind această importantă lucrare agricolă de sezon. Acum secerișul se desfășoară în ultimele unități agricole din nordul județului, adică acolo unde — datorită configurației și structurii terenului — recoltarea a început cu o săptămînă mai tirziu față de unitățile din sudul județului. Datorită bunei organizări a muncii în formații complexe de lucru, stabilirii responsabilităților concrete, urmăririi zi de zi, ceas de ceas a stadiului de coacere, se poate afirma că în nici o unitate strîngerea orzului n-a depășit două-trei zile bune de lucru. „Repede și bine ! Acesta ar fi succint exprimat modul în care se acționează pentru strîngerea și depozitarea orzului, a ținut să precizeze inginerul Constantin Grigorașcu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană. Pe același plan al preocupărilor am situat, cu mai multă grijă față de alți ani, evitarea oricărei forme de risipă, astfel incit nici un bob să nu se risipească I"In prezent, circa 5 000 tractoare, 2 400 prese de balotat, 680 semănători pentru prășitoare sint mobilizate pentru eliberarea, pregătirea și însă- 

țători. Totuși activitatea era în toi, ritmul fiind menținut chiar și după primii stropi de ploaie. în cîmp găsim pe toți factorii de răspundere repartizați in campanie, care au sarcini precise. Inginera-șefă a cooperativei, Ioana Văcărescu, răspunde de seceriș, președintele — Neculai Moisă — de eliberarea terenului și transportul paielor, șeful secției S.M.A. — Gheorghe Tudurache — de buna funcționare a utilajelor, primarul comunei Domnești — Maria Mandu — de asigurarea tuturor con
ÎN UNITĂȚI DIN SECTORUL AGRICOL ILFOV

dițiilor pentru buna desfășurare a muncii in tabăra de cîmp : masă caldă mecanizatorilor, asistență sanitară, răcoritoare, paza contra incendiilor etc. „Lucrăm, dacă se poate, pină se întunecă — ne spune președintele cooperativei. Aceasta este hotărîrea mecanizatorilor. Ne mai rămîn, pentru o a treia zi de cind lucrăm la seceriș, 50 hectare din 330 cultivate cu orz, treabă pentru 3—4 ore bițne de lucru, după care încheiem cu orzul. Dar timp de respirat nu ne rămîne. Recoltarea griului este foarte aproape. Sîntem cu ochii pe lanuri pentru a putea declanșa strîngerea noii producții de grîu cit mai repede".De fapt, în toate unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Ciorogîrla s-a lucrat intens, pină la lăsarea întunericului, cînd stropi grei de ploaie au început să bată spicele.
BUNA FUNCȚIONARE A UTI

LAJELOR ESTE DECISIVA ÎN 
COMPETIȚIA CU TIMPUL. Am pus directorului S.M.A. Ciorogirla, Ion Marin, două întrebări :— Cum „merg" combinele ?— Pînă acum excelent și nu este vorba de lipsă de modestie. Nu s-au adunat nici 2—3 ore de staționare din cauza defecțiunilor.— Cit durează remedierea unei defecțiuni accidentale ?— Să cronometrăm...înlocuirea unui lanț rupt la o combină ce „culesese" un fier uitat pe cîmp a durat doar 20 de minute, după care a reintrat în brazdă. Și aceasta întrucit atelierul de intervenție (sînt 5 pe consiliu) este dotat cu tot ce este necesar, plus 8 mecanici, pentru a remedia operativ orice defecțiune. Buna funcționare a utilajelor explică vitezele înalte de lucru înregistrate în acest consiliu agroindustrial.

CULTURILE DUBLE SEMĂNATE 
FARA ÎNTÎRZIERE ! Pe terenurile de pe care a fost strîns orzul, la întreprinderea Agricolă de Stat Ciorogirla, la scurt timp au intrat se- 

mînțarea culturilor duble, care în acest an vor ocupa o suprafață de 106 520 hectare. Pornind de la faptul că această importantă lucrare este rămasă în urmă în unele unități a- gricole, au foșt revăzute programele de acțiune pentru creșterea ritmului de lucru. „Pentru aceasta am extins lucrul in schimbul de noapte la arături și pregătirea terenului, în timp ce ziua-lumină o folosim pentru secerat, eliberarea terenului și înșămînțări, a ținut să precizeze inginerul Mihai Păduraru, directorul trustului județean de mecanizarea a- griculturii. Pentru aceasta am fost ajutați cu aproape 200 de mecanizatori din unități economice din mediul urban. Am stabilit grafice de lucru pentru fiecare fermă, unitate agricolă și consiliul agroindustrial. Astfel, dacă timpul ne permite putem să realizăm zilnic, pe baza zestrei tehnice ce o avem, aproape 2 000 hectare eliberate de paie, circa 9 000 hectare pregătite și putem însămin- ța cu culturi duble peste 8 000 hectare".„După modul în care se desfășoară strîngerea orzului — deși făcută în condiții de instabilitate accentuată a vremii — putem aprecia că această importantă lucrare agricolă de sezon a constituit o folositoare repetiție generală în vederea declanșării, pe terenurile nisipoase din sudul județului, în zilele imediat următoare — așa cum a indicat secretarul general al partidului — a secerișului griului, care în acest an ocupă o suprafață de peste 130 000 hectare, ne-a spus Radu Zezeanu, secretar al comitetului județean de partid. Sintem pregătiți ca această lucrare să o finalizăm în condiții superioare de calitate, în fiecare unitate cultivatoare, în 7—8 zile bune de lucru, evitind orice formă de risipă".
Nlcolae BABALAU
corespondentul „Scinteii"

La ferma 8 a întreprinderii Agricole de Stat Ciorogîrla, sectorul agricol 
Ilfov, transportul producției se face in același ritm cu recoltareamănătorile pentru însămînțarea celei de-a doua culturi de porumb pentru boabe. Atanase Teju, directorul întreprinderii, ne spunea : „Avem condiții ca niciodată să facem producție 

la culturile duble pentru boabe. De aceea ne-am organizat și acționăm de așa manieră incit să nu pierdem nimic din timpul cîștigat — 10—12 zile față de anul trecut — prin începerea mai de timpuriu a secerișului, în acest scop am organizat schimbul doi la pregătirea terenului pentru 42 de tractoare. Astfel, cele a- proape 1 200 hectare cite avem de semănat cu culturi duble vor fi în- sămințate in perioada optimă". Se impune să adăugăm că, la fel că la I.A.S. Ciorogîrla. se acționează și în celelalte unități agricole din sectorul agricol Ilfov, aceasta făcînd parte din măsurile stabilite pentru evitarea decalajelor între lucrări și crearea unui front larg de lucru la semănat.
CÎTEVA CONCLUZII PENTRU 

SECERIȘUL GRIULUI. Nu-i prea devreme, ci chiar oportun pentru a

Eliberarea de paie a terenului pentru insămințarea rapidă a culturilor du-
ble. Aspect de la Cooperativa Agricolă de Producție Domnești, sectorul 

agricol Ilfov

n b b b B B B B B B b m aîn acest an, în cooperativele agricole din Consiliul Agroindustrial Mahmudia, județul Tulcea, numărul oamenilor proveniți din localitățile din jur care au încheiat contracte- angajament și lucrează efectiv importante suprafețe de culturi prășitoare in acord global a crescut cu peste 1 000. Ca atare, lanurile de porumb, soia, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr sînt curate, bine întreținute. Este unul din multele exemple ce demonstrează concludent efectele aplicării acordului global și ale măsurilor stabilite de conducerea partidului în vederea cointeresării cooperatorilor prin creșterea retribuției în natură. Scriem aceste rinduri nu pentru a certifica faptul că o modalitate sau alta de aplicare a acordului global ar fi cea mai bună. Important este că peste tot se caută cele mai potrivite modalități de cointeresare, ținind seama de o multitudine de factori, de condițiile specifice din unități, de tradiție, pentru ca acordul global, acest mecanism simplu la prima vedere, dar deosebit de complex cînd e vorba să fie aplicat, să dea roade. Tocmai de aceea sînt de apreciat eforturile pe care le fac organizațiile de partid, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole spre a găsi cele mai adecvate modalități pentru ca retribuția să reflecte cit mai fidel rezultatele din producție. Cum se procedează practic în unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Mahmudia ?Pentru ca acordul global să fie echitabil, deci stimulativ, una din condiții este ca gradul de fertilitate a parcelelor să fie egal sau cit mai apropiat. Despre aceasta ne-a vorbit tovarășa Ștefana Tudorică, președinta Cooperativei Agricole Beștepe. „Sint diferențe mari între sole în ce privește fertilitatea. La azot și potasiu de la 1 la 3, la fosfor de la 1 la 2. La fel stau lucrurile și cu humusul. Nu putem măsura cu cîntarul de farmacie, la nivelul hectarului, cît de fertilă este o solă sau alta. Cum am rezolvat această problemă ? Soluția ne-au dat-o cooperatorii cînd s-a discutat acordul global pe ferme și în adunarea generală. Pînă anul trecut, împărțirea parcelelor se făcea cum îi «cădea» fiecăruia. Pentru a nu apărea discrepanțe facem în fiecare an rotirea oamenilor în cadrul fiecărei ferme". Se acționează și 

trage învățăminte din marea repetiție, care este secerișul orzului, pentru a se asigura desfășurarea in bune condiții a recoltării griului. „Concluziile practice s-au impus de la sine — ne spune Dinei Nache, director general adjunct al direcției agricole. Pe scurt, ele pot fi rezumate astfel : urmărirea permanentă a lanurilor pentru a putea declanșa recoltarea cît mai de timpuriu, desfășurarea activității non-stop pentru realizarea și depășirea vitezelor de lucru stabilite, repartizarea judicioasă a forțelor mecanice și umane pe fiecare lucrare pentru evitarea decalajelor între ele. Mai multă atenție trebuie să acordăm la eliberarea de paie a terenului, locul unde, de regulă, se rupe fluxul lucrărilor. Pentru aceasta vom suplimenta forțele, recurgînd și la folosirea atelajelor, și la strîngerea manuală a paielor. Se poate aprecia, prin prisma modului în care a decurs secerișul orzului, vorbesc la trecut pentru că In cursul zilei de miine (simbătă — n.a.) încheiem această lucrare, că avem condiții să îndeplinim programul stabilit privind strîngerea și depozitarea producției de grîu în 7—8 zile bune de lucru în fiecare unitate agricolă".
Aurel PAPAD1UC

pe alt plan. Fertilizarea cu îngrășăminte naturale și chimice se face cu doze diferențiate pină la nivelul unei sole de 10—15 hectare, ba chiar mai mici. Aceasta, firește, pe baza cartării chimice făcute cu mare precizie.La Valea Nucarilor se procedează altfel : s-au stabilit trei categorii de terenuri : în pantă, în luncă și în zona de baltă. Producțiile au fost planificate diferențiat, în funcție de aceste elemente. Iar la stabilirea retribuțiilor în natură, procentul ce se acordă cooperatorilor este mai mic 
După muncă, după calitatea ei!
PREOCUPĂRI PENTRU APLICAREA IN FORME ClT MAI STIMULATIVE 

A ACORDULUI GLOBAL IN COOPERATIVE AGRICOLE DIN JUDEȚUL TULCEA

sau mai mare, în raport cu elementele de mai sus. Aceasta face ca retribuția să reflecte cît mai exact contribuția proprie la obținerea recoltei. La Cooperativa Agricolă Sa- rinasuf, unitate care în acest an a intrat in programul de redresare, se folosește experiența vecinilor de la Beștepe, la care consiliul de conducere a decis stabilizarea unor cooperatori cu mai multă experiență pe cîteva sole „problemă", cu denivelări, băltiri și început de sărăturare, pentru a contribui, alături de măsurile agropedoameliorative, la ridicarea fertilității. Ce fac aceștia ? Urmăresc ca la lucrările de bază să se folosească întotdeauna lama nivelatoare, fertilizează cu cantități mari de îngrășăminte organice. Bineînțeles, la retribuire se ține seama de producție, dar și de efectele muncii lor în ce privește creșterea fertilității solului.Firește, elementul care a contribuit cel mai mult la atragerea unui număr sporit de locuitori la muncă în cooperative îl constituie măsurile de creștere a retribuției în natură. La Cooperativa Agricolă de Pro-

ROLUL ACTIV AL BUGETELOR 
DE CHELTUIELI ALE SECȚIILOR 
DE PRODUCȚIE. Dacă consumurile directe de rpateriale și de manoperă pot fi normate judicios pină la fiecare operație tehnologică, deci pot fi stabilite sarcini precise in această privință pentru fiecare secție și formație de muncă, în întreprindere se fac și o serie de cheltuieli pentru întreținerea și funcționarea utilajelor, precum și unele cheltuieli „generale", care dețin o pondere de peste o treime în costurile de producție, deci trebuie urmărite riguros.La „Progresul" Brăila s-a reușit ca, printr-o activitate susținută, atît in etapa de planificare, cît și de realizare a planului, aceste cheltuieli să 
fie localizate cit mai mult Ia nive
lul fabricilor și secțiilor sub forma 
unor bugete de cheltuieli. Cum reducerea la strictul necesar a acestor cheltuieli depinde în mod hotârîtor de gradul de conștiință al fiecărui om, de spiritul gospodăresc al fiecărui colectiv, deosebit de măsurile luate pe plan organizatoric, de o mare însemnătate s-a dovedit a fi munca politică desfășurată de organizațiile de partid, de masă șl obștești, din fabrici și secții pentru evitarea risipei de combustibil și energie, de materiale de întreținere, pentru exploatarea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor, pentru păstrarea ordinii în muncă.Experiența întreprinderii demonstrează că, pentru stăpinirea fermă a mecanismului economico-financiar prin aplicarea unui stil modern de conducere, esențiale sînt cunoaște
rea in detaliu, operativă a mersului 
activității productive, analiza rigu
roasă a tuturor fenomenelor econo
mice care apar, adoptarea la timp a 
măsurilor de corecție care se im
pun. Pentru aceasta însă este nece
sar să se asigure un mare volum de 
informații cit mai aproape de timpul 
real.— O asemenea cerință nu poate fi înfăptuită decit prin implementarea tehnicii de calcul și informaticii — opinează contabilul-șef, Dumitru Purice. Pînă acum s-au făcut serioși pași înainte în această direcție, asigurînd o serie de aplicații privind gestiunea stocurilor și a producției, urmărirea unor indicatori economico-financiari. în continuare, vizăm și alte programe referitoare la calculul costurilor de fabricație, progresul în acest domeniu urmînd a fi mai semnificativ o dată cu integrarea tehnicii de calcul în secții, pentru evidențierea în timp real a situației economice și financiare a întreprinderii.

ESENȚA SPIRITULUI DE PRE
VEDERE : „SA MASORI DE ȘAP
TE ORI ȘI SA TAI O SINGURA 
DATA". „S-a dus vorba despre contabilul nostru șef că este foarte zgîr- cit cu banii întreprinderii — ne spune Nicolae Ivan, inginerul-șef. Nu pot să uit cît ne-a întors și ne-a sucit pînă a aprobat să investim 5 milioane lei pentru procurarea unui set de dispozitive modulate «Disrom». în fond, atitudinea sa a fost pe deplin justificată : a trebuit să argumentăm nu numai că vom reuși să recuperăm rapid suma investită și să aducem în continuare economii, dar și să demonstrăm că am asigurat condiții pentru a lucra corespunzător cu noile dispozitive".Și, de fapt, In Întreaga întreprindere activitatea este astfel organizată incit nimic, nici o cheltuială să 
nu se facă decît in urma unui rigu
ros control preventiv. Bunăoară, în

ducție Sarinasuf aceasta a dus la o schimbare radicală. „Dacă anul trecut băteam în poarta oamenilor să încheiem contracte în acord global, în această primăvară abia am făcut față cererilor — ne spune tovarășul Iacob Carată, președintele cooperativei. Sint familii care au luat să lucreze în acord global cîte 4 hectare de porumb, iar felul cum se prezintă acum culturile vorbește de cum s-a muncit". Creșterea retribuției în natură n-a fost insă singurul element care a contribuit la atragerea cooperatorilor. Fără o organizare și

o evidență corespunzătoare, pentru ca timpul de lucru să fie folosit cu maximum de randament, iar fiecare să știe exact cît primește pentru cît și cum lucrează n-ar fi fost posibile aceste schimbări. Cum se procedează practic ? Discutăm lingă o parcelă cu soia. „Aceste rinduri — continuă președintele — au fost lucrate de un om harnic. Știm cine e. La fel și în alte două loturi apropiate. Următorul lot insă n-a fost prășit. Știm și aici cine trebuia să lucreze. Și nu ne limităm la constatări. La noi, tot satul lucrează în acord global, iar cine nu-și face datoria i se ia lotul respectiv".Numărul de norme realizate de fiecare cooperator este lin element care contribuie la stabilirea cît mai corectă a retribuției în bani și în produse. Matematic așa este Iată însă că intervin și alte situații care complică lucrurile. „O condiție a obținerii unor recolte mari de grîu — ne-a relatat președinta Cooperativei Agricole Beștepe — presupune în mod obligatoriu însămînțarea în perioada optimă. în cazul in care această cultură are ca premergătoare po- 

«ecții, compartimentele de control financiar preventiv veghează să nu se depășească plafonul stabilit pentru cheltuielile indirecte. Fiecare șef de secție știe că orice cheltuială peste limitele prevăzute atrage atîtea verificări pentru obținerea aprobărilor necesare, îneîi i-a intrat în reflex să urmărească el însuși evoluția cheltuielilor respective pentru a-și lua din timp măsurile necesare. La nivelul întreprinderii se supun unui riguros control financiar preventiv comenzile și contractele economice, ; facturile primite de Ja furnizori, documentațiile de investiții.în fapt, nimic deosebit, s-ar putea spune, așa prevede legea să se procedeze. Numai că în această întreprindere s-au luat și măsurile organizatorice ca legea să fie respectată, în beneficiul direct al unității, al situației economico-financiare. Se explică, așadar, cum an de an, in-
La Întreprinderea de Utilaj 

Greu „Progresur-Brăila

clusiv in perioada care a trecut din 1989, întreprinderea a reușit să se încadreze în nivelul planificat al cheltuielilor la 1 000 lei producție- marfă și chiar să obțină economii.Aceeași grijă gospodărească se dovedește nu numai față de cheltuieli, ci și in legătură eu veniturile întreprinderii, cu încasarea Ia timp a facturilor pentru mărfurile livrate. De aceea, trimiterea operativă a documentelor de decontare este aici o regulă de fier. Pentru a preveni orice neajuns, delegații întreprinderii se deplasează frecvent la beneficiari pentru a lămuri la vreme orice posibil litigiu. Se merge pînă acolo incit se intervine la banca finanțatoare, la centrala și ministerul de resort ale beneficiarului pentru a i se asigura acestuia sursa financiară necesară pentru plata facturii. Obiectivul este 
ca toate problemele financiare să fie 
rezolvate in cursul lunii, astfel ca la sfirșitul acesteia să nu apară în sold nici o factură neîncasată. Prin măsuri perseverente de reducere a cheltuielilor și de limitare strictă a stocurilor, de încasare a veniturilor 
a-a asigurat deplina autofinanțare a 
unității, nu se recurge deloc Ia cre
dite bancare, iar in contul la bancă 
se găsește întotdeauna disponibil 
pentru onorarea obligațiilor cu- 
rente.O situație economico-financiarâ pozitivă, profitabilă, deopotrivă pentru economia națională (numai anul trecut, bunăoară, întreprinderea a vărsat la bugetul statului peste un miliard lei), pentru întreprindere (care își constituie, de regulă, fonduri proprii la niveluri superioare prevederilor) și pentru colectivul de oameni ai muncii de aici. Avind în vedere gradul de îndeplinire a sarcinilor de plan, în condițiile oferite de situația economico-financiară bună a întreprinderii, un calcul arată că, in anul 1988, in medie, un om al muncii, ținînd seama de drepturile cuvenite pentru munca in acord încercînd să sintetizăm experiența întreprinderii „Progresul" Brăila In domeniul asigurării unei activități rentabile, eficiente, putem afirma că bunele rezultate obținute se datoresc exercitării cu curaj și competență a atribuțiilor conferite de lege cu privire la exercitarea autogestiunii și autofinanțării, mînuirii cu pricepere, pe baza unor metode moderne, științifice de conducere, a mecanismului economico-financiar.

Comeliu CARLAN 
Candlano PR1CEPUTU

rumbul, recoltarea și eliberarea de coceni a terenului trebuie realizate în cel mai scurt timp. Or, ce se intîmpla adesea la noi ? Considerînd că la cultura porumbului și-au încheiat activitatea cu culesul știule- ților și socotind că celelalte lucrări sînt mai puțin importante, unii cooperatori lăsau cocenii în cîmp ne- tăiați. Pentru a evita astfel de situații, am introdus în contractul-an- gajament încărcarea producției din cîmp și descărcarea la bază, tăierea cocenilor și depozitarea acestora in baza furajeră, chiar tăiatul pa- 

purei pentru legat cocenii". Ce se intimplă dacă una din aceste lucrări nu este efectuată ? Anul trecut, pentru aceeași producție de porumb, o cooperatoare, care a executat toate lucrările, a primit ca retribuție în natură 1 152 kg porumb, pe cînd alta, doar 925 kg, diferența constituind penalizarea pentru neefectuarea a- cestor lucrări.Acțiunile la care ne-am referit pînă acum se practică de un an său doi. „Vom urmări — ne spune tovarășul Gheorghe Cabuz, președintele Consiliului Agroindustrial Mahmudia, ce rezultate vor da fiecare, metodele practicate, și numai după a- ceea, și mai ales după consultarea oamenilor, se va decide care vor fi generalizate și în ce fel.Probleme aparte se ridică în legătură cu organizarea muncii în acord global a lucrătorilor de la irigații. Este de remarcat că peste- tot în contracte sînt prevăzute atît obligațiile unităților, cît și ale udă- torilor. S-a găsit soluție și unei situații ce părea de nerezolvat. în perioadele in care nu se irigă, fie că nu « nevoie, fie că nu există apă

a munciiglobal, ca și de alte sporuri șl drepturi de stimulare prevăzute de lege, cum ar fi participarea la beneficii sau realizările la export, a primit 
suplimentar circa două retribuții tarifare lunare. Aceasta, repetăm, în medie, pentru că sînt muncitori și specialiști care, distingîndu-se prin muncă și spirit gospodăresc, au încasat și 3—4 retribuții în plus.Se verifică, așadar, și în cazul a- cestei întreprinderi temeinicia principiului socialist de retribuire, promovat ferm de conducerea partidului, potrivit căruia veniturile din 
muncă nu sint plafonate, oamenii 
harnici, pricepuți și gospodari pu
țind beneficia din plin de roadelo 
muncii lor.

„SA NU PIERZI NICIODATĂ DIN 
VEDERE PERSPECTIVA !“. Formulată în cuvinte asemănătoare am regăsit această cerință in opiniile exprimate de mai mulți factori de conducere din întreprindere.— Ne aflăm într-o etapă decisivă a modernizării întreprinderii, in care vom recurge la perfecționări tehnice și tehnologice de fond, ne-a spus Constantin Cibu, directorul întreprinderii. De aceea, este foarte important să avem de pe acum o stra
tegie foarte clară a structurii de 
producție pe care o vom promova, ca o premisă a asigurării unui salt calitativ în activitatea întreprinderii.— Ce veți face pentru aceasta ?— Cea mal mare parte din măsurile care trebuie întreprinse în continuare depind exclusiv de acțiuni pe care ie vom desfășura cu forța proprii și avem convingerea că experiența și gradul de profesionali- tate ale colectivului, climatul de ordine și disciplină existent vor asigura rezultatele dorite. în același timp însă, considerăm necesar ca toți factorii de resort să se alinieze la acest efort, iar măsurile de perfecționare a mecanismului economic, în sensul stimulării mai accentuate a preocupărilor pentru eficiență și calitate. să devină mai pregnante.— Am discutat această problemă de mai multe ori în organul colectiv de conducere — intervine contabilul- șef. Măsurile de perfecționare a mecanismului ar trebui să asigure 
Îmbunătățirea sistemului de indi
catori și de normative economi
co-financiare pentru a ține sea
ma de situația reală, de specifi
cul activității fiecărei întreprinderi. Este absurd să se stabilească, de exemplu, o normă generală de consum de metal pe ansamblul întreprinderii, înainte de a se cunoaște exact structura fabricației. Așa se ajunge la necorelări între indicatorii fizici și, valorici. După cum, normativele de mijloace circulante se stabilesc pe baza unor criterii general valabile pentru toate întreprinderile. Or, pentru o conducere modernă, exactă a activității economico-financiare este important ca 
normativele să fie calculate pe fle
care element de mijloace circulan
te, in funcție de specificul fiecă
rei Întreprinderi, de durata efectivă 
a ciclului de fabricație. Așa cum a subliniat recent secretarul general al partidului, toate hotărîrile importante privind viața întreprinderii, privind efectuarea unor cheltuieli inclusiv pentru investiții trebuie discutate in consiliu și în adunarea generală ale oamenilor muncii care trebuie investite cu răspunderi clare privind utilizarea fondului de dezvoltare pentru acțiuni de modernizare.

pe canale, udătorii sau motopom- piștil lucrează la întreținerea culturilor. Luăm cunoștință la Sarinasuf de modul în care a fost organizată activitatea în acest sector. „A trebuit mai întii să punem ordine in folosirea echipamentelor da udare — ne spune inginerul-șef al unității, Alecu Onciu. Din momentul scoaterii echipamentelor în cîmp, potrivit contractelor-angajament, formațiile de udători din cadrul fermelor răspund pentru fiecare conductă sau aspersor. Se elimină în acest fel situațiile in care mari cantități de țevi și aspersoare se degradau (într-un articol publicat în „Scinteia", la începutul anului, se semnalau grave abateri în această privință — n.n.), diminuîndu-se capacitatea sistemului. S-a mai propus ca udătorii și motopompiștii să-și desfășoare activitatea pe bază de ordine de lucru ca orice mecanizator, în care să se precizeze parcela, cultura, norma de udare la hectar, orele de funcționare.Mecanizatorii sînt legați de activitatea cooperativelor prin însăși structura de organizare. Considerăm că trebuie subliniată în plus creșterea răspunderii pentru recoltă, în ce privește mai ales calitatea, concretizată prin faptul că recepționa- rea nu se mai face la sediu sau la capul locului, ci parcela este văzută de șeful de fermă sau inginerul- șef „din mers", de la începerea lucrărilor și pină la terminarea lor. Controlul este astfel continuu și însoțit de îndrumarea permanentă a specialiștilor.Sporirea răspunderii pentru producție a cooperatorilor și mecanizatorilor, a celorlalți lucrători se dato- rește încrederii oamenilor în faptul că ce se stabilește se realizează, în competența cu care a fost adaptat sistemul de cointeresare la condițiile specifice din unități. în căutările pentru a face cit mai echilibrat raportul muncă—retribuție. Așa cum am putut vedea, rezultatele de pînă aCum dovedesc că s-a produs un reviriment serios în acest domeniu, pentru a cărui consolidare sînt necesare în continuare eforturi susținute.
Lucian CIUBOTARU 
Adrian VAS1LE
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CUNOAȘTEREA ISTORIEI CENTENAR MIHAI EMINESCU

permanentă lecție de patriotism
în educarea socialistă a maselor, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, cunoașterea istoriei patriei constituie un factor de o deosebită importanță; ea reprezintă o pirghie esențială a dezvoltării conștiinței de sine a poporului, o condiție a asimilării a ceea ce a fost înaintat, cu adevărat revoluționar în trecutul acestuia. Privită dintr-o asemenea perspectivă — istoria fiind o știință a vieții trecute a comunităților umane — sinteza acestei experiențe devine un important izvor de cunoaștere și formare a omului nou.Marile momente tre naționale, ale lungatului proces afirmării de sine porului român se piscuri de pe înălțimea cărora eroii neamului au scrutat prezentul și viitorul, au zărit noi culmi spre care s-au ridicat gîndul și fapta lor, mobilizînd, prin forța exemplului lor, energiile întregului popor. Și o dată cu aceasta s-au cristalizat mai limpede rosturile unui popor care și-a apărat cu neasemuită dîrzenie integritatea gliei străbune și limba strămoșească, a dorit cu ardoare pacea așezărilor sale, orînduite cu trudă și migală în vremuri nu întotdeauna îngăduitoare.Prin natura sa, istoria trezește șl cultivă sentimente, creează acele stări raționale și afective de care are nevoie orice ființă umană pentru a trăi și a se manifesta în direcția cerințelor legice ale progresului. în conformitate cu interesele fundamentale ale omenirii. Relevînd învățămintele trecutului, atît factorii care au favorizat progresul și civilizația. cît și cauzele care au dus la perioade de regres, la războaie și suferințe, arată Nicolae Ceaușescu, _______mobiliza larg conștiințele de pretutindeni pentru apărarea celui mai fundamental drept al oamenilor, al națiunilor, dreptul la viață, la pace, la existentă liberă și independentă.Cunoașterea istoriei poporului este un moment necesar în îndeplinirea datoriei patriotice, cu atât mai mult astăzi cînd problemele sînt mult mai complexe, cînd viața demonstrează că aprofundarea lucidă a trecutului mai apropiat sau mai îndepărtat constituie o acțiune benefică pentru înțelegerea prezentului și descifrarea viitorului. Caracteristicile unei națiuni se regăsesc în istoria ei, în totalitatea faptelor de seamă împlinite de membrii săi în trecut și in prezent, întîia datorie esențială a fiecărei generații fiind de a cunoaște aceste fapte și a descifra din înțelesurile lor adinei căile acțiunii prezente și viitoare. „Vrei viitorul a-1 cunoaște, scria marele Eminescu, te întoarce spre trecut" ; j. iar Lucian Blaga nota; „există două realități greutate care nu toria".De multe veacuri, aceste văruri au stăpinit inimi și luminate. Căci, românii, așezați geo- graficește „în calea răotăților", cum scria cronicarul Grigore Ureche, au ridicat — alături de meterezele, armele, trupurile . și viețile tor —, ca hotar peste care nu se putea trece. Istoria lor. Iar istoria s-a dovedit o autentică „magistra vitae", arătând că românii sînt legați de milenii, cu puternice rădăcini. de

ale istoriei noas- asprului și înde- al existentei și stătătoare a po- înfătișează ca

tovarășul istoria poate

a căror imensă zdrobitoare nu o sirtițim, dar fără putem trăi : aerul de si is-ade- cugete

aceste locuri, că ei ocupă un loc deosebit in trecutul european. Astfel, pentru istoria veche, Burebista este o culme, asigurînd organizarea statală geto-dacică, cu respectabila vechime de 2060 de ani, iar Dece- bal, viteazul rege al poporului dac. este simbol, in conștiința românească, al neînfricării și puterii de jertfă pentru o viață liberă. Secolele II—III ale erei noastre constituie perioada împletirii și simbiozei celor două civilizații, dacă și romană, temelie a genezei poporului român. în perioada migrațiilor, făcînd față valurilor de populații migratoare, poporul nostru, aflat în plin proces de cristalizare a profilului etnic și spiritual, și-a păstrat cu în- dirjire locul, limba și zestrea istorică, tot ceea ce definea ființa lui de neam. Gelu, Glad, Menumorut, Litovoi, Basarab, Dragoș, Bogdan, Dobrotici, Mircea. Vlad, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare. Petru Rareș, loan Vodă, Mihai Viteazul, Constantin Brîncoveanu și alții sint strălucite pilde de întrupări ale înțelepciunii, hotărîrii și vitejiei neamului nostru, puse în slujba idealurilor purtate din secol în secol : existentă de sine stătătoare, libertate, suveranitate. Numele bravilor domnitori apare ca o chintesență a eroilor anonimi, a vitezei oști de țară, care, pe cîmpul de luptă, în drumul pîrjolite șit prin amarul .. .Referindu-se la marea realizare lui Mihai Viteazul,scria : „De la 1600, nici un român n-a mai putut, gîndi unirea fără uriașa lui personalitate, fără paloșul sau securea lui ridicate cerul dreptății, fără chipul curată și desăvîrșită poezie Pe urmele acestor uriași ai lui nostru și-au întemeiat și luptele pentru libertatea, națională marii cronicari ai XVII, apoi Cantacuzinii, i reștii, Horea, autorii „f din 1791, fruntașii Școlii ardelene. Era în pragul epocii moderne, cînd soarta popoarelor se hotăra nu numai pe cîmpul de luptă, dar și la masa negocierilor, nu numai de strategi militari, ci și de diplomați, nu numai cu arma ostașilor, ci și cu condeiele cărturarilor.Procesul dezvoltării și devenirii noastre moderne este marcat de evenimentele definitorii de la 1821. 1848, 1859, 1877, momente fierbinți ale unei epoci noi de progres social, economic, cultural și politic, momente plenare de afirmare deplină a națiunii române, într-o perioadă cînd mari puteri vecine fră- mîntau încă gînduri de a ne desființa. Ca rod al luptelor de veacuri ale întregului popor român, 1.918, anul unirii celei mari, plinit idealurile acestuia cu unui act de dreptate istorică, imbolduri noi pentru o altă de dezvoltare economică, socială și politică a țării.Evoluția societății românești pe calea capitalismului a creat, încă din secolul trecut, condițiile apariției, dezvoltării și organizării clasei muncitoare. Corolar al procesului de radicalizare și evoluție politică a maselor muncitoare, făurirea Partidului Comunist Român și unificarea mișcării muncitorești și socialiste la scară națională, la 8 mai 1921, a vestit o nouă eră a istoriei patriei, partidul comunist fiind din acel

dușmanului, lingă casele și fîntînile secate, a reu- acte brave să aducă, lingă suferinței, bucuria izbînzii. a Nicolae Iorga
spre . lui de tragică". l trecutu- munca unitatea veacului Cantemi- ,Supplexului“

anul a îm- tăria dînd etapă

moment exponentul cel mai fidel al intereselor și idealurilor poporului nostru. Cu 45 de ani în urmă, istoria românească și, deopotrivă, europeană și mondială consemnau victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă, măreț act istoric inițiat, pregătit și condus de P.C.R., care a deschis perspectiva unor noi căi de dezvoltare democratică și progresistă a societății noastre,, actul de început al unui proces revoluționar neîntrerupt, ridicat pe noi trepte astăzi pe glia românească străbună. A urmat apoi un alt moment definitoriu pentru întreaga noastră evoluție, pentru întreaga noastră mentalitate, mai ales în a ne cunoaște pe noi înșine, a ne scrie șl prezenta istoria ■ așa cum ea a fost : Congresul al IX-lea al partidului, din iulie 1965.în cunoașterea istoriei este neîndoielnic că fiecare mare moment, fiecare epocă, prin specificul ei, a determinat nașterea, dezvoltarea și consolidarea unor anumite trăsături spirituale, a marcat etape în cristalizarea profilului psihic al poporului. O permanentă luptă, un neîntrerupt zbucium pentru existență liberă și dreptate — trecutul nostru istoric a avut o ordine interioară bine marcată, a făurit un patrimoniu inestimabil de realizări materiale și spirituale, în care oglindit forța o atitudine de și constructivă, noastre, tensiunea semnul căreia s-a terminat apariția pot fi surprinse și filului nostru psihic, chiar la o analiză obișnuită. In acest context sîn- tem conștienți de marile avantaje pe care ni le oferă evocarea trecutului nostru, dreptul de a privi cu mîndrie spre acest trecut. Dar mal ales dreptul de a privi îndrăzneț spre viitorul nostru în numele idealurilor înalte și al principiilor drepte pe care le promovăm.De nenumărate ori, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat înalta chemare de a se scrie o istorie adevărată, unitară, așa cum a fost și este istoria poporului român, o istorie care să fie axată pe mente, o istorie care să dea punsuri ferme celor din afară, o istorie care să feze rolul nefast al ocupației integreze mânească lumii, să porului român la dezvoltarea civilizației universale, o istorie care să reprezinte o cale de adincă înțelegere a marilor realizări ale zilelor noastre, a înfăptuirilor grandioase din perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al P.C.R., ce au asigurat țării- adevărata independență economică și politică, prin lichidarea datoriei externe, cerințe care impun pentru muncă, discernămînt în dere, dar mai ales diile istorice pentru general, și mai ales țiune ca a noastră, existența politică unei îndelungate lupte pentru libertate și dreptate, independență și unitate, trebuie să fie una din cele mai importante preocupări ale sale.

s-a creație, limpede istoriei sub de-
sa deviațăNatura dramatică derulat au unor accente ce în structura pro-

docu- răs- „rău-voitori“ relie- dominației și străine, o istorie care să și mai mult civilizația ro- în marile civilizații ale evidențieze aportul po-

Sînt istorici întreprin- pasiune. Stu-orice popor, în pentru o na- ce-și datorează
Dr. Stelian POPESCU

In aceste zile cu tempe
raturi înalte ale centena
rului, cînd parcă imagi
nea poetului-gînditor e 
tot mai insistent prezentă 
între noi, un eveniment 
editorial vine să ne aducă 
o nobilă bucurie : reapa
riția ediției princeps a 

■ poeziilor lui Eminescu, 
din 1883.

De fapt, apariția este a 
unui moment și a unui 
climat particular ce învă
luie dramatica biografie 
a geniului. Peste măsură 
de exigent cu propria-i 
creație și de o modestie 
fără pereche, poetul nu 
s-a interesat de publica
rea operei sale in volum. 
A fost nevoie ca Titu Ma
iorescu, prietenul atît de 
generos, să se ocupe în a- 
cele împrejurări ca un 
florilegiu reprezentativ 
să poată vedea lumina în 
paginile unei cărți de ex
cepțională însemnătate 
în istoria literaturii ro
mâne. Dar cartea a apă
rut prea tîrziu pentru ca 
ochii minții limpezi a 
poetului să o parcurgă : 
abia în iarna lui 1883. Fi
rește, a avut-o în mină, 
dar cu ce simțămînt du
reros al înstrăinării 1 Și 
Maiorescu i-a cerut chiar 
să facă unele corecturi 
pentru ediția a 11-a și 
informat despre tiraj 
succesul considerabil 
public.

Cum se precizează, 
o sobrietate care ascunde 
greu regretul și durerea, 
în concisa prefață (Prefa
ța editorului) ce însoțește 
volumul, culegerea 
prindea toate poeziile lui 
Eminescu publicate 
Convorbiri literare în 
timii doisprezece ani, pre
cum și unele aflate pînă 
atunci numai în manu
script. Și publicarea s-a 
făcut in lipsa poetului din 
țară, fără ca textele să

mai fi fost revăzute și în
dreptate de el, așa cum ar 
fi avut de gînd și așa 
cum s-ar fi cuvenit.

Aceste texte trebuiau 
însă puse, oricum, la în- 
demîna iubitorilor de li-

judecată estetică definiti
vă a marelui critic asupra 
operei foarte marelui 
poet, pe care mai apoi 
acela o va relua înălțată 
la puteri superioare, cină 
va socoti pe Eminescu

da măsura reală a unei 
forțe lirice. Și, în același 
timp, se structurează un 
punct de culminanță a 
creației cu secțiunea ulti
mă, de la „Doina" la „Lu
ceafărul", unde se înmă-

e- 
ce 
în

cu-

în 
ul-

teratură, iar Maiorescu a 
simțit acest imperativ ca 
pe o datorie. Căci 
vorba de a se face larg 
cunoscută creația 
autor „care a fost înzes
trat cu darul de a întru
pa adînca sa simțire și 
cele mai înalte gîndiri în- 
tr-o frumseță de forme, 
sub al cărei farmec limba 
română pare a primi o 
nouă viață".

Frumoasa frază finală 
a prefeței concentrează o

era

unui

„cea mai înaltă încorpo
rare a inteligenței româ
ne", iar poezia lui hotărî- 
toare pentru soarta poe
ziei românești din secolul 
următor.

Ediția, alcătuită exclu
siv după criterii estetice, 
cu eliminarea oricăror 
criterii cronologice, înfă
țișează un univers al ope
rei poetice antume în 
sine, in care stau alături 
versuri contrastante în 
substanța lor, pentru a

nunchează marile poeme 
printre care „Strigoii", 
„Călin — file din poves
te" și „Scrisorile", intitu
late de Maiorescu ‘„Sati
re". Lipsesc din această 
ediție atîtea. poeme cu 
care ochii noștri astăzi 
sint obișnuiți: „Sara pe 
deal", „La steaua", „Dia
na", „Kamadeva" și alte
le, pe care Maiorescu în
suși le va adăuga în ediți
ile următoare. Dar farme
cul întregului e de o na-

tură cu totul specială, 
manînd din tot ceea 
înseamnă receptarea 
spiritul epocii, în orizon
tul unei așteptări. O ope
ră de forța celei emines
ciene, pe care cele 16 vo
lume 
ediții 
sicius 
acest 
cuprind, 
1883 intr-un înveliș ele
gant, împodobit cu grație 
de vignete și frontispicii 
pline de duhul artistic al 
unei vremi, al unui sfirșit 
de secol. O adevărată bi
juterie grafică punea în 
valoare sau însoțea fru
musețea. Forța o ghiceau 
pe atunci puțini, poate 
Maiorescu se număra 
printre aceștia.

Dar ce bucurie pentru 
noi astăzi să ținem în 
mină o astfel de carte, 
într-o remarcabilă edi
ție însoțită de cuvenite
le explicații! Prezența 
acesteia la recenta Expo
ziție de carte consacrată 
Centenarului Mihai Emi
nescu se înscrie și ca un 
omagiu adus poetului 
național, ca un bine venit 
prilej de a pune la înde- 
mîna generațiilor de as
tăzi un adevărat monu
ment al literelor româ
nești. E o bucurie com
plementară aceleia de 
a avea la îndemînă opera 
magna, în 16 volume, dă
ruite nouă de aceeași Edi
tură a Academiei Repu
blicii Socialiste România. 
Si tot ceea ce va apărea 
din opera lui Eminescu și 
despre el, despre geniul 
tutelar al culturii româ
nești, în acest an, se va 
înscrie în tabla valorilor 
intelectuale și afective 
ale neamului nostru.

ale monumentalei 
inițiate de Perpes- 
și încheiate tot în 
an benefic abia o 

ni se arată în

Zoe DUMITRESCU 
BUȘULENGA

GALAȚI : Manifestări 
cultural-educativeLa Muzeul de istorie din Galați a fost vernisată expoziția „Descoperiri arheologice și colecții gălă- țene“. Sint prezentate piese de la șantierul arheologic de pe faleza Dunării : bijuterii, obiecte de podoabă, pietre semiprețioase, ceramică pictată din secolele XI— XVIII, precum și ceramică glazurată din Europa centrală (secolele XVIII—XIX), din colecții sau descoperite prin săpături, porțelanuri, piese din metal, sticlă, artă decorativă, artă statuară mică, de proveniență orientală și africană. Expoziția este deschisă în noile spații amenajate pentru muzeu, în cadrul cărora se află și o sală de manifestări cultural-educative. In ansamblul său, acest muzeu — redeschis într-o nouă și modernă viziune în urmă cu un an — constituie în prezent unul dintre locurile de mare atracție culturală ale Galațiului. (Dan Plăeșu).

CUNOȘTINȚELE TEHNICO- PROFESIONALE

asigură randamentul maxim al forței de muncă

„ROMÂNIE, PLAI DE AURa

Expoziția republicană de creație plastică a pionierilor

Cu aproape 8 ani in urmă aici, in Mehedinți, s-au declanșat, pe un vast spațiu, importante lucrări de investiții, care au început să contureze noul bazin minier. Așa după cum prevăd programele de perspectivă — temeinic fundamentate — extracția cărbunelui, atit din subteran, cît și din carierele de la suprafață, trebuie să crească, an de an, in ritmuri tot mai înalte. Adică la nivelul bazei tehnico-materiale moderne, aflată în continuă extindere, satisfăcînd cerințele mereu crescînde ale economiei naționale.în intervalul de timp care a trecut s-a conturat deja o întreprindere puternică, reprezentativă, cu un profil distinct în industria județului. Este cit se poate de semnificativ faptul că în acest bazin minier au fost puse în exploatare primele patru excavatoare-gigant cu rotor de fabricație românească. Cel de-al cincilea — de aceeași capacitate — se află într-un stadiu avansat de montaj, urmind ca, în curînd, să fie pus pe poziție de lucru. Cu puțin timp în urmă, aici s-a consemnat și un eveniment ce se cuvine reținut : de la punerea în funcțiune a primului abataj pînă la aceasta dată, țara a primit din Mehedinți peste 8 milioane tone cărbune. O producție care s-a obținut prin susținutul efort și dăruirea in mtincă ale minerilor. Sînt mine — precum cele de la Zegujani, Ilusnicioara I și Husnicioara II, unde, zi de zi, ca urmare a acoperirii tuturor posturilor și folosirii la întreaga capacitate a mașinilor din dotare, se obțin însemnate sporuri de producție peste prevederi. Destoinicul colectiv de muncă de la Zegujani, care se menține mereu în fruntea întrecerii declanșate între minerii din acest bazin carbonifer, a realizat o adevărată performanță în muncă : o viteză de înaintare în stratul de cărbune de 210 metri, la noul abataj intrat de puțin timp în urmă în funcțiune.Numai în acest an țara trebuie să primească din Mehedinți 3,5 milioane tone cărbune. Sint, așadar, realizările de ansamblu la nivelul sarcinilor de plan ? Trebuie precizat că sporurile de producție pe care le obțin cele 3 mine amintite nu „acoperă" restanțele încă mari cu care se înscriu, în perioada expirată, minele Husnicioara III, Livezile și, îndeosebi, marea carieră de la suprafață, care are o considerabilă pondere în planul pe acest an. Una din principalele cauze care generează aceste rămîneri în urmă este neasi- gurarea forței de muncă — in toate

meseriile — în raport cu sarcinile zilnice de producție.— Cu toate că am reușit să închegăm un colectiv puternic, capabil să soluționeze probleme de înaltă complexitate tehnică — ne spune inginerul Gheorghe Șuiei, directorul carierei — și la ora actuală ne mai confruntăm cu lipsa forței de muncă. Ne mai sînt necesari 204 oameni, în special mecanici pentru exploa-

se pregătește forța de
Liceul Industrial nr. 4

Locul unde muncă este din municipiul Drobeta-Turnu Severin. „Structura efectivelor de muncitori pe care îi pregătim pentru întreprinderea Minieră — ne spune prof. Ilie Untaru, directorul liceului — este următoarea : peste puțin timp vom da 5 clase de absolvenți, din care două clase de mineri, două de mecanici și una de

integreze cît mai repede posibil in disciplina și exigentele meseriei de miner. Una din sarcinile țiilor de partid, analizată este și urmărirea modului care absolvent reușește să teze condițiilor de muncă, zeze norma Pentru fiecare absolvent tocmită o fișă, prin
Un. adevăr confirmat de fapte 
în bazinul carbonifer Mehedinți

tarea circuitelor de transport. Efective incomplete avem și țille de electricieni și canici.Ce se face, la nivelul derii, pentru pregătirea și completarea forței de muncă ? „Aceasta este una din problemele care ne preocupă zi de zi — precizează inginerul Gheorghe Dumitru, directorul întreprinderii. Dinamica forței de muncă este permanent corelată cu ritmurile de producție care se află în continuă creștere. Cum mai avem de finalizat ample lucrări de investiții și urmează să fie date in exploatare noi capacități de producție, recrutarea forței de muncă— pe baza unui program riguros urmărit — o facem atît din Mehedinți. cit și din celelalte zone ale țării".„întreprinderea fiind dotată cu utilaje și mașini de înalt randament— ne spune tovarășul Constantin Duinea, din cadrul serviciului personal. invățămint și retribuire —, a fost întocmit și un program pentru policalificarea celor care au dovedit că posedă atît experiența, cît și cunoștințele necesare, astfel incit aceștia să fie capabili să practice, cu bune rezultate, două și chiar trei meserii, în funcție de cerințele zilnice ale producției și acolo unde se impune. Numărul acestora a ajuns la 278 și alți 87 vor încheia, peste puțină vreme, cursurile de policalificare în meseriile de mineri pentru subteran, electricieni de întreținere și reparații, lăcătuși mecanici, bul- dozeriști și excavatoriști. S-au calificat, de asemenea, 45 de maiștri și încă 34 își vor prelua atribuțiile — cu asemenea calificare — în cursul acestui an."Dar întreprinderea mai are nevoie de forță de muncă și, în principal, de mineri, electricieni, mecanici lăcătuși, excavatoriști și, buldozeriști.

în forma- electrome-întreprin
clasa a Xl-aelectricieni. Pentru avem două clase de mineri ; in clasa a X-a avem 3 clase, din care două de mecanici și una de mineri, iar în clasa a IX-a, trei clase cu profil minier. Pentru anul școlar următor sint prevăzute în treapta I încă 5 clase cu aceleași profiluri."Este pregătirea profesională pe măsura cerințelor tehnicii moderne din dotare și a sarcinilor de producție ce le vor reveni absolvenților la viitoarele locuri de muncă ? Din cadrul întreprinderii au fost nominalizați 5 specialiști, care, împreună cu celelalte cadre didactice din liceu, sînt preocupate să predea elevilor noțiunile teoretice de bază. S-a amenajat, in cadrul liceului, un atelier modern în care se află întreaga gamă, de mașini și utilaje din domeniul minier, pentru ca, încă din prima treaptă de liceu, elevii să se familiarizeze cu acestea, să cunoască modul de exploatare și întreținere, să-și consolideze, pe această cale, cunoștințele acumulate. Este — cum se spune — prima inițiere practică, începînd din clasa a X-a, instruirea practică de bază se face în unitățile de producție, adică acolo unde urmează să fie repartizați tinerii după absolvirea liceului. Sub îndrumarea specialiștilor și maiștrilor, viitorii mineri sînt puși să prezinte utilajele și mașinile, să lucreze efectiv cu tehnice desigur care îl

organiza- periodic, cum fie- se adap- , să reali- zilnică de producție.este în- care, pe parcursul a cel puțin doi ani, i se urmăresc rezultatele în muncă și de cite ori este nevoie i se acordă sprijinul la nivelul brigăzii și formației în care- se află, este ajutat să-și completeze cunoștințele in cazul cind se impune acest lucru. Cei care se afirmă la locul de muncă prin inițiativă și gindire tehnică, aceia care dovedesc, în același timp, capacitate organizatorică sint sprijiniți să-și însușească o a doua sau o a treia meserie înrudită cu cea de bază și promovați în categorii superioare de retribuire".Preocuparea întregului colectiv — prin toate formele si mijloacele aflate la îndemînă — pentru pregătirea viitoarelor eșaloane de mineri are ca obiectiv realizarea angajamentului pe care și-I propune zi de zi : de 
a da (arii cit mai mult cărbune.

Virqiliu TATARUcorespondentul „Scînteii"

La începutul oricărei creații se află o simplă trăsătură de creion. O trăsătură care separă lumina de umbră, o trăsătură apăsată sau delicată care poartă în sine o dorință de exprimare. Nimic mai aproape de însuși impulsul creator, nimic mai viu. mai elocvent, mai evocator decît această primă trăsătură care, urmînd apoi trasee mai simple sau mai complicate, poate defini moduri variate de a privi și gîndi realitatea înconjurătoare. De la aceste desene simple care aparțin primelor vîrste ale copilăriei și pină la linia sigilră care, la vîrste mai mari, definește limbajul concis al gravurii. se desfășoară o gamă întreagă de preocupări. Deși aria tematică este deosebit de largă, desenele copiilor se apropie prin aceeași dorință de a cunoaște și de a comunica prin imagine. Mobilările care au declanșat crearea acestor imagini țin mai mult de impulsuri cognitive decît de realizarea conștientă a unui act artistic. Joc, dar în același timp expresie a unei problematici care preocupă pe cei mai mici plasticieni, aceste desene pun în evidență, în toată complexitatea ei, lumea in care se desfășoară astăzi viața copiilor noștri.Expoziția republicană de creație plastică a pionierilor, deschisă recent la Timișoara, în cadrul celei de-a VlI-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României", constituie în a- cest sens o amplă și elocventă demonstrație. Motivele cunoscute ale copilăriei, ale jocurilor și mediului în care trăiesc micii autori, prezentate în luminoasele săli ale Muzeului de artă timișorean, sugerează și acum orizonturi de cunoaștere și mișcări a- fective de o fascinantă pregnanță. Din miile de lucrări trimise de pionieri din toate județele țării au fost selectate și premiate numeroase desene, gravuri, sculpturi sau obiecte de artă decorativă create atit în cadrul școlilor generale sau al celor cu profil artistic, cît și în cadrul cercurilor de specialitate care-și ^iesfășoară activitatea

lingă casele pionierilor șoimilor patriei. Există toate calități și fermecătoare stângăcii, virtualități aflate mereu la punctul de pornire, tinzînd continuu să reflecte o varietate impresionantă de preocupări. Sint lucrări în care trăiesc deopotrivă întrebări și constatări. în care fantezia și realitatea coexistă. Dar mai presus de toate se desfășoară o mare libertate a imaginației, oferind largi deschideri spre orizontul copilăriei. Al unei copilării fericite, așa cum ne indică numeroase titluri ; o copilărie care se desfășoară liber, firesc, care-și afirmă sentimentele și glodurile

și în păcii, în multiple variante, și-a făcut loc pe simezele expoziției : „Hora păcii", „Mesaj de pace", „Cîntec de pace". „Pacea în Cosmos", „Flori pentru pace", „Copilul și porumbelul" sînt titluri cu o bogată acoperire in imagine.Vicol Fănica de la Vaslui, Calcea Adriana din București, Latul Camelia de la Bîrlad, Mihai Macovei, Co- teanu Aurel și Simion Gheorghe de la Palatul pionierilor și șoimilor patriei din București, Ghișe Ana din Negrești-Oaș, Truță Lucian de la Slatina-Olt, Popa Nicoleta de la Slobozia, pentru a da cîteva exemple, au dovedit un mod de
Festivalul național 

„Cîntarea României"

într-o vie, dar armonioasă revărsare a culorilor. Este o lume a bucuriilor simple, cotidiene, o explozie reverberată de spontaneități care .. ...mărturisesc totodată o deo- observației, ci și de expri- sebită sensibilitate față de mediul înconjurător: „Orașul meu", „Cartierul meu", „Satul", „Ziua recoltei", „Orașul copiilor", „Bucuriile iernii", „Muncile cîmpu- lui", „La cules de mere", „La săniuș", „Trenul veseliei" sînt titluri care revin frecvent. In desen sau pictură, imaginile atît de cunoscute și îndrăgite ale istoriei capătă o altă întruchipare decît, cea cunoscută din cărți, o transpunere plină de fantezie. Dacii și romanii, Meșterul Manole, lupta de la Posada, Mihai Viteazul, lupta pentru pă- mîntul Daciei sînt cîteva puncte de reper în care poate fi descifrată aceeași perpetuă dorință de a da chip lumii eroice a istoriei și legendelor românești. Li se asociază, firesc, preocuparea de a imagina o lume a viitorului, caracterizată prin cucerirea Cosmosului, printr-o impresionantă dezvoltare a științei și tehnicii, o lume în care pacea să fie o realitate stabilă. Și nu întâmplător această temă a

a povesti capabil să transmită lucrărilor o încărcătură plină de poezie, evocatoare. Nu este vorba aici doar de rezultatul pur almarea unor aprecieri, de sublinierea unor trăsături caracteristice, predominante. Cei mari sînt adesea portretizați purtînd însemnele ocupațiilor, Soarele are Invariabil privirea veselă și obrajii rumeni, colega de bancă este posomorită și are mîinile pătate de cerneală, munți și stele, căsuțe și ogoare, flori și ape alcătuiesc un decor de sărbătoare în care legile perspectivei sau ale proporțiilor sînt cu totul de prisos. De sub învelișul obiectelor celor mai cunoscute se ivesc elemente de basm. Sînt compoziții în care fantezia nu marchează o știință prodigioasă a desenului — destul de greu de atins la vîrsta copilăriei. Importantă rămîne însă candoarea exprimării.In privința „studiilor" de desen prezentate de elevi ai liceelor cu profil artistic, aspectele legate spontaneitatea unei exprimări libere au fost înlocuite de exigențele impuse de compunerea unei suprafețe
de

cu corpuri geometrice sau de studiul unei draperii — etape necesare pentru o dezvoltare ulterioară. De asemenea, în domeniul prin excelență rațional al gravurii, importantă a fost o anume esențializare, expresivă, a motivelor și măiestria transpunerii lor, așa cum au dovedit, de altfel, linogra- vurile unora dintre membrii cercurilor de la casele pionierilor și șoimilor patriei din Timișoara și Constanța. Dominantă în expoziția republicană deschisă la Timișoara este însă preferința pentru cuibare ; pentru culoare folosită la maxima ei intensitate ca pentru a reverbera bucurii festive. Pictura pe sticlă a prilejuit o âSemenea desfășurare de armonii. Iar aici se cuvin menționate rezultatele deosebite la care au ajuns pionierii din cadrul Palatului pionierilor și șoimilor patriei din București. în culori limpezi, armonioase, Mihaela Căluș, Lucian Cărare, Alexandru Constantin, Costea Constantin, Mihai Crăciun, Dana Dorobanțu, Ionuț Munteanu, Adrian Nicolae, Elena Radovici, Natalia Rusu, Toma Cătălin și mulți alții au realizat evocări pline de lirism, de fantezie, care dezvăluie, pe lingă reale înzestrări, o atentă șl competentă îndrumare.De la fastuoasa dezvoltare a motivelor in pictura pe sticlă la extrema restrin- gere a mijloacelor de exprimare în desen, de la îndelunga șlefuire a volumelor unei sculpturi (din păcate, în acest domeniu, ca și în acela al ceramicii, rezultatele au fost de mai slabă calitate) și pînă la deprinderea migăloaselor tehnici ale gravurii și tapiseriei, privitorul poate descoperi aspecte mereu schimbătoare ale realității care s-a reflectat atît de pregnant în conștiința micilor artiști. Aspecte care reflectă, implicit, grija cu care este urmărită dezvoltarea acestor tineri creatori, atenția deosebită care se acordă astăzi, pretutindeni pe cuprinsul țării, educației lor.
Marina PREUTU

și mașinile, să lucreze ___acestea, să rezolve probleme din ce în ce mai complexe, la nivelul de pregătire pe posedă.„După ce au fost calificați seriile pentru care au optat să ne spună Iacob Dumitrașcu, secretarul comitetului de partid pe întreprindere — absolvenții sint repartizați în brigăzi și formații de muncă pe lingă acei comuniști care au o îndelungată experiență, cu nominalizarea precisă, pentru a se ocupa de aceștia, astfel incit să se

în me-— ține

OW * șa

Desene de elevele Ghergu Andreea Oana și Clungu Simona, de la liceul „Frații Buzești" din Craiova
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Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii SeychellesVICTORIA — MAHfîRealegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Seychelles îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres pentru poporul din Seychelles.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm apreciat în mod deosebit urările atit de amabile pe care ați binevoit mi le adresați cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Italiene. Exprimîndu-vă viile mele mulțumiri, doresc, la rîndul meu, să vă transmit, și în numele poporului italian, cele mai călduroase urări de pace și prosperitate pentru poporul dumneavoastră, de fericire personală pentru Excelența Voastră.

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sincere pentru amabilul mesaj primit cu ocazia Zilei naționale a Suediei.

CARL GUSTAF R.

CRONICĂ

Orașul „refuză" legenda și se înalță pe nisipuri

Prin Decret Prezidențial :— Tovarășul Florea Gruia se eliberează din funcția de ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, șef al Departamentului a- griculturii de stat ;
REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII

DROBETA-TURNU 
SEVERIN : Realizări 
ale energeticienilorColectivul întreprinderii Electro- eentrale Drobeta-Turnu Severin și-a fundamentat un cuprinzător program de acțiune prin care se urmărește întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, exploatarea la întreaga capacitate și în deplină siguranță a celor 4 turbine de cîte 50 MW fiecare și a celor 4 cazane de cîte 420 tone abur pe oră, înlăturarea oricăror pierderi de energie electrică și termică. Acționîndu-se în acest fel, numai în ultima lună s-au produs peste prevederile de plan 7,8 milioane kWh energie electrică și 18 450 Gigaealorii. Hotărîrea comuniștilor, a întregului colectiv de aici este de a întîmpina marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu un bilanț bogat de realizări. (Virgiliu Tătarul.

BOTOȘANI : Noi spații 
comercialeIn acest an. Direcția comercială a județului Botoșani și-a propus să extindă suprafața unităților existente cu încă 10 000 metri pă- trați. De curind, în municipiul Botoșani, la parterul și mezaninul unuia din cele mai frumoase edificii construite în zona centrală, s-a deschis noul magazin „ROMARTA", care dispune de o suprafață de aproape 3 000 mp. El se prezintă într-o ținută funcțională și estetică modernă. Tot la Botoșani s-au deschis alte cîte- va unități, printre care o farmacie și un magazin pentru presă și filatelie. (Eugen Hrușcă).

SIBIU : Tehnologie 
de mare eficiențăUn colectiv de specialiști din cadrul întreprinderii „Independența" din Sibiu și ai filialei Sibiu a Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini-Unelte a elaborat și aplicat în procesul de producție o tehnologie modernă in fabricarea lanțului cu role destinat industriilor petrolieră, minieră și constructoa

JUDECATA COLECTIVULUI
(Urmare din pag. I)rea celor care-1 „îmbogățesc" cu hîrtii. In prezent se practică mai ales primul stil. în viitor, au arătat participanții la dezbatere, trebuie să se impună cea de-a doua manieră.Pentru ca această posibilitate să nu rămină la nivelul intențiilor abstracte, este necesară o reconsiderare — cel puțin in mentalitate ! — a locului și rolului comisiilor de judecată in ansamblul factorilor de influențare a atitudinii față de muncă, a modalităților de conlucrare între acești factori. în mecanismul acestei conlucrări, o importanță a- parte o arg compartimentul juridic al unității. Pentru argumentare, vom porni de Ia dinamica litigiilor soluționate de comisia de judecată de la întreprinderea de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare (I.E.E.L.I.F.) — Ialomița: 1986 : 143, 1987 : 89, 1988 :11,sem. I 1989 : 6.Pînă la un punct, se poate considera că această scădere — de 13 ori în numai 2 ani ! — reflectă o creștere generală a conștiinței și conștiinciozității colectivului, la care își va fi adus contribuția și exigenta anterioară a comisiei de judecată. Dar mai este un aspect : In cursul anului 1987 a fost schimbat, întîm- plător, efectivul de jurisconsulți. După care s-a modificat nu numai numărul deciziilor de imputație, ci și soarta lor. Pe vremea cînd deciziile se emiteau cu zecile, tot de ordinul zecilor erau și contestațiile a- dresate comisiei de judecată, și admise de aceasta, ceea ce oficiul juridic accepta cu resemnare. în prezent. situația s-a inversat : se emit mai puține decizii de imputație. în schimb oficiul juridic — în noua componență — este mult mai activ și mai exigent cu soluțiile comisiei, nu se mai resemnează cu orice soluție. „Intr-un caz. au și cîștigat în instanță", mărturisea președintele respectivei comisii de judecată, tovarășul Gheorghe Macrea, cu o undă de regret care-i face cinste, pentru că sugera frămintarea sa și a colegilor săi de a pronunța soluții ireproșabile.Deci adevărata stare de veghe în

— Tovarășul Viorel Vizureanu se numește în funcția de ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, șef al Departamentului a- griculturii de stat.

re de mașini. Noua tehnologie constă in extrudarea la rece a rolelor de lanț. Față de procedeul inițial, cu un indice de scoatere a metalului de numai 29 la sută, noua tehnologie conduce la o creștere a productivității muncii de peste 10 ori, și are un indice de scoatere a metalului de peste 71 la sută. (Ion Onuc Nemeș).
IAȘI : Premieră tehnicăUn grup de muncitori și specialiști de la Trustul Antrepriză Generală de Construcții-Montaje din Iași au conceput, proiectat și realizat cu forțe proprii o mașină de ștanțat elemente din beton : pavele pentru modernizarea străzilor și trotuarelor, borduri și rondele pentru marcaje rutiere și treceri pietonale. Noua mașină, finalizată în cadrul acțiunilor de modernizare și perfecționare a producției și a muncii pe șantierele de construcție, este o creație tehnică in premieră, realizînd automat aceste pavimente urbane cu consumuri energetice diminuate. Randamentul acestei mașini este de 10 ori mai mare comparativ cu tehnologia clasică de punere în opera stradală a betoanelor și oferă posibilitatea ca pavelele din beton aparent să poată fi refolosite de mai multe ori. (Manole Corcaci).

REGHIN : înnoiri 
urbanisticeReghinul, străvechiul oraș de pe Mureș, va cunoaște, și în acest an, ample prefaceri înnoitoare. Astfel, în zona industrială a orașului au fost construite și date in folosință, în aceste zile, alte 100 de apartamente, din planul pe 1989. Acestea ridică la peste 5 000 numărul apartamentelor construite în acest oraș în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului și pină în prezent. Concomitent cu preocuparea pentru construirea în devans a tuturor apartamentelor din planul pe acest an, Reghinul a cunoscut, în aceste zile, și alte înnoiri urbanistice, cum sînt modernizarea străzii „Gării" cu patru benzi de circulație, precum și finalizarea lucrărilor de modernizare a podului peste riul Mureș. Totodată, în perioada următoare, în zona platformei industriale urmează a fi inaugurat modernul complex comercial „Mureșul" (Gheorghe Giurgiu).

favoarea legalității implică, în mod necesar, atit intransigenta comisiei de judecată, cît și a oficiului juridic, ca și a tuturor factorilor din mecanismul de conducere a unităților socialiste, de la organele democrației muncitorești la compartimentele tehnico-administrative. Dar, dobîndind și stăpînind acele cunoștințe de drept care să le orienteze opinia în limitele deplinei legalități, membrii comisiilor de judecată nu sint chemați să se lanseze într-o întrecere de competentă cu organele juridice specializate. Prin apartenența lor la colectivele de muncă, ei pot și trebuie să aibă un rol mai activ și mai direct în tratarea abaterilor de la disciplina muncii și a știrbirilor aduse patrimoniului obștesc, în rezolvarea lor in mod real, în fapt, nu doar în principiu. ,Un exemplu concludent în acest sens îl oferă comisia de judecată de la Cooperativa metal-lemn-chi- mie-construcții Slobozia. O echipă de 30 de lucrători efectuase lucrări de proastă calitate pe un șantier din comuna Valea Măcrișului. S-au emis aproximativ 30 de decizii de imputație. după tipicul, deja menționat, al ignorării termenului legal. Putea comisia să se limiteze la simpla admitere a contestațiilor, asis- tînd cu resemnare la trecerea pe pierderi a unui prejudiciu de peste un sfert de milion ? La diminuarea prestigiului unității față de beneficiari ? înțelegîndp-și cu adevărat rolul, comisia a pronunțat soluțiile ce decurgeau din lege, dar, in colaborare cu conducerea unității, i-a convins pe meseriașii vinovat! să remedieze in mod voluntar deficiențele. Astfel, și legea a fost respectată, și prejudiciul real a fost înlăturat, prestigiul cooperativei a rămas neatins, t iar comisia și-a justificat esența, menirea, integrarea osmotică in structura unității. înțelegerea intereselor de fond ale colectivului.Aceste virtuți — reale, dar încă insuficient folosite — ale comisiilor de judecată nu pot fi lăsate la latitudinea spontanului. Cu atît mal mult nu poate fi admis ca manifestarea lor să fie frînată prin opreliști subiective, mai mici sau mai

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLANDA

Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda REYKJAVIKCu prilejul celei de-a 45-a aniversări a proclamării Republicii Islanda, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de prosperitate și pace pentru poporul islandez.

La 17 iunie, poporul islandez sărbătorește ziua sa națională, con- semnînd astfel momentul memorabil — petrecut în urmă cu 45 de ani — al proclamării țării ca republică independentă. Cu acest prilej, au loc adunări festive, atît în amfiteatrul natural de la Thingvellir, unde, cu mai bine de un mileniu în urmă, a avut loc sesiunea primului parlament din Europa, pentru a hotărî asupra creării unei țări pe care coloniștii proaspăt veniți de pe meleagurile scandinave o numiseră Islanda, cît și în piața Austurvollur, din centrul capitalei, Reykjavik, piață dominată de statuia eroului național al luptei pentru libertate, Jon Sigurdsson.„De acum înainte, Islanda este din nou o națiune independentă" — anunța lumii, la 17 iunie 1944, pre-
tv

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămlnă (color)
14,45 Săptămlnă politică

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 17 iunie, ora 20 — 20 iunie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi răcoroasă și în 
general instabilă, în primele două zile, 
apoi se va ameliora, iar cerul va fi 
temporar noros. Ploi, ce vor avea șl 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice și izolat de grindină, vor 
cădea îndeosebi în zonele de deal și de 
munte. In ultima zi, aria ploilor se va

Vă informăm despre:

RADIORECEPTOARELE PORTABILEUn radioreceptor portabil în zilele noastre reprezintă o sursă importantă de informație curentă despre viața țării, despre știrea de ultimă oră de pe meridianele Planetei. Dacă ți s-a defectat ceasul, e de-ajuns să apeși pe un buton ca să afli ora exactă. Pleci într-o excursie sau în concediu la munte sau la mare și radioreceptorul devine un prieten de nedespărțit. Marca „Electronica" a devenit un gir al calității. Să luăm, de pildă, minusculele RIC 2 și 3, un fel de „jucării cîntătoare, de buzunar", o invenție lăudabilă a întreprinderii Electronica de pe platforma Pipera. Cu o singură lungime de undă, ca niște cutii de chibrituri, din plastic, cu căști minuscule. RIC-u- rile sînt unul din cele mai agreabile modalități de delectare pentru copii. Sau iată un alt aparat, de astă dată staționar, NOSTALGIC, lansat, nu de mult, pe piața internă de aceeași întreprindere. Un aparat retro ca design, cu carcasă din lemn în culoarea mobilei, deci lesne de asortat cu mobilierul, fiind prevăzut cu trei game de undă — lungi, medii și ultrascurte.Să revenim însă la radioreceptoarele portabile realizate, în marea lor majoritate, de întreprinderea ieșeană Tehnoton. Iată ordinea în care Marian Ionescu, șeful unității „Electronica" a întreprinderii Comerțului de Stat „București", și lucrătoarea gestionară Persida Nicolescu ni le prezintă : CORA 5 și TOP cu o singură lungime de undă si cu alimentare la două baterii R6. IRIS, TERRA, SONG 1201, DERBY cu cîte două lungimi de undă, primele două cu alimentare la cîte două baterii R6, al treilea la trei baterii R6 și ultimul la trei baterii R12. De formă dreptunghiulară, în diverse culori și nuanțe (în afara SONG-u- lui care are carcasă metalizată și antenă telescopică) toate au o audiție clară, plăcută. Li se alătură
mari, Manifestîndu-se, prin însăși pasiunea lucidă cu care-și susțineau opiniile, ca oameni de suflet, care nutresc pentru cinste și corectitudine un adevărat crez, președinții unor comisii de judecată prezenți la dezbatere — Gheorghe Marinei, Ștefan Voinea, Gheorghe Banciu — evocau cu convingere munca lor obștească, nu întotdeauna lipsită de asperități, nu scutită de disconfort. De la cheltuiala de timp și energie la semnul de admonestare mută din partea cîte unui șef căruia nu i s-a dat cîș- tig de cauză, și de la lipsa — la unele unități — a spațiului cît de cit adecvat pînă la lipsa imprimatelor sau timbrelor necesare, destule amănunte denotă că activitatea în cadrul comisiilor de judecată îmbracă și aspecte de apostolat, incompatibile cu creșterea rolului acestor organisme. Se cita chiar cazul unui fost director de unitate care și-a permis abuzul de a-i sancționa pe membrii unei comisii de judecată (de la Exploatarea de Gospodărie Comunală și Locativă) pentru că nu dăduseră soluția ce-i era pe plac respectivului. Chiar dacă, pină la urmă, cel destituit a fost directorul, dă de gîndit următorul schimb de opinii cu care s-a încheiat acest episod al dezbaterii : „Nu mai există asemenea directori" — spunea unul dintre participant, iar un altul îl completa : „Dar mai există asemenea mentalități".Problema sporirii eficienței educative a comisiilor de judecată este inseparabil legată de problema prestigiului acestor organisme și a activității lor în cadrul colectivelor de muncă. Evitarea ingerințelor, presiunilor, reproșurilor nu constituie de- cit nivelul minimal al condițiilor subiective ce trebuie respectate. Procurorul-șef adjunct al județului, tovarășul Gheorghe Doreanu, semnala cazuri in care conducerile administrative ale unor unități aplică sancțiuni care sînt de competenta comisiei de judecată. Oare din necunoașterea legii ? Sau din subestimarea importanței și potențialului educativ al comisiilor ?!Specificul comisiilor de judecată In ansamblul factorilor educaționali rezidă în faptul că aceste organisme

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ședințele țării. Pe această cale, poporul islandez a depus eforturi susținute pentru a transforma stîncile de bazalt în pășuni și cîmpuri roditoare, pentru a făuri o industrie proprie. în același timp, islandezii au continuat îndeletnicirea lor tradițională — pescuitul, care asigură aproape 90 la sută din exportul țării.Aspirațiile dintotdeauna ale poporului islandez spre libertate și progres stau la baza politicii de colaborare și înțelegere pe care Islanda o promovează pe arena internațională.In acest cadru propice s-au înscris și relațiile de colaborare ro- mâno-islandeze, a căror extindere este în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în lume.
15,00 închiderea programului
18,00 Telejurnal
19,20 Centenar Eminescu. Emisiune de 

versuri (color)
19,35 Teleenciclopedia (color)
20,05 Film artistic. „Adio, arme"
22,05 Telejurnal
22,15 Romanță, bine te-am găsit (color)
22,30 închiderea programului 

restrînge. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperatura aerului va mar
ca o creștere ușoară, îndeosebi spre 
sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse intre 8 și 16 grade, izolat mai 
scăzute în depresiuni, iar maximele 
între 18 și 28 de grade. Pe alocuri, cea
ță. La București : Vremea va fi răco
roasă șl ușor instabilă, îndeosebi în pri
mele zile, cînd vor cădea ploi ce vor 
avea șl caracter de aversă. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
tura va marca o creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 14 șl 16 
grade, iar maximele între 23 șl 26 de 
grade. Ceață slabă, dimineața.

COSMOS 7 cu trei lungimi de undă și SOLO 500 cu patru game, ambele cu dublă alimentație — la baterii (primul la patru baterii R6, al doilea la patru baterii R14) și la rețea. Sîntem asigurați că de la inceputul lunii pină la ora actuală s-au vîndut zeci și zeci de astfel de aparate.Străbătînd raioanele specializate ale magazinelor comerțului de stat „București", „Bucur-Obor" „Titan", „Favorit" etc. am întîlnit, dincolo de unele dintre cele arătate mai sus, radioreceptoarele JUNIOR cu o singură lungime de undă, SOLO 300 cu trei lungimi de undă, GLORIA cu patru lungimi de undă, ultimele două cu dublă alimentație.La preturi rezonabile, cu termen de garanție de 12 luni (reparațiile în perioada de garanție fiind asigurate de unitățile service ale întreprinderilor menționate, existente în flecare sector al Capitalei și în orașele reședință de județ, aceste radioreceptoare pot fi lesne procurate din unitățile de profil sau din raioanele specializate ale magazinelor comerțului de stat din Capitală și din întreaga țară. 
(Marta CUIBUȘ).

sint și de jurisdicție. Iar activitatea de jurisdicție implică întotdeauna, în orice situație, o anumită prestanță și solemnitate, care se asociază cu cerințe intrinseci dezbaterilor de tip judiciar : caracterul lor public, liber, convingător. Aceste trăsături nu fac decît să întărească și forța educativă a judecății. Tocmai de aceea trebuie avută în vedere și soluționarea unor aspecte aparent minore, dar care iși au efectul lor nefiresc. Bunăoară : spațiul de desfășurare a activității (unele comisii de judecată își țin ședințele „publice" pe cîte un colț de birou, profitînd de absența, din încăpere a funcționarilor titulari, încît problema largii dezbateri și a formării unui curent de opinie în colectiv e diminuată de la bun început), ajutorul trebuincios și prevăzut, prin lege al unei persoane cît de cît specializate în activitatea de secretariat (dar care, în unele locuri, se află la discreția cîte unei funcționare mofturoase, care nu numai că refuză sprijinul, dar o mai face și în manieră sfidătoare), dotarea comisiilor cu un minim de texte legale (al căror studiu se află încă sub semnul improvizației), dotarea cu un minim de rechizite, precum și cu imprimate actualizate (in prezent se folosește un imprimat pe care dezbaterile nu pot fi consemnate decît în patru rînduri. cite două pentru susținerile fiecărei părți din litigiu, relicvă din perioadele in care organele obștești de jurisdicție aveau atribuții mult mai limitate).Dezbaterea al cărei conținut a fost sintetizat mai sus a relevat și alte aspecte, experiențe interesante din activitatea comisiilor de judecată, din conlucrarea lor cu organele administrative. ale îndrumării de către sindicate, asociația juriștilor, precum și de către jurisconsulții unităților. Aceste aspecte se diversifică și se completează' mereu, pentru că, așa cum conchidea și președintele tribunalului județean, tovarășul Costică V. Ionescu, comisiile de judecată se află și trebuie să-și afirme prezența în eșaloanele înaintate ale vieții, ale strădaniei pentru cristalizarea și generalizarea trăsăturilor omului nou.
Serqiu ANDON 
Mihai V1ȘOIU

La numai cîțiva kilometri de străvechea Antiochia Margiana, situată în inima însoritei Turk- menii, se înalță acum, după toate rigorile urbanismului modern, un nou oraș. Deocamdată, el nu există pe hartă. Numără doar cîteva sute de apartamente ; ce-i drept, clădite temeinic, cu vădit talent și bun gust. Privite de la distanță, par o alcătuire de vile cochete dintr-o stațiune de odihnă obișnuită. Neobișnuite sînt însă, pe acest îndepărtat meridian condițiile de viață, supuse unei necruțătoare ofensive a soarelui. Sîntem în împărăția nisipurilor negre, în Karakum, unul din marile deserturi ale lumii, în care, mai bine de șase luni pe an, totul cade pradă unui devastator incendiu solar. „Soarele este blestemul deșertului", obișnuiesc să spună turk- menii. Ferecat într-o blîndețe aparentă, chiar prietenos toamna și iarna, astrul vieții își reneagă parcă menirea de-a lungul incandescentelor zile de vară. în apropiere, la Repeteak, „polul căldurii", în acest cazan încins, mercurul ter- mometrului face un incredibil salt spre 55° C și chiar 60° C la umbră. Sub nemiloasa văpaie de foc, coroana de nisip a deșertului se cal- cinează pur și simplu, pietrele capătă o transparență incandescentă, în timp ce rarele tufișuri și mărăcinii, „florile usturimii", cum le-au botezat localnicii, se prefac în mormane amorfe de cîlți.Karakumul n-a fost niciodată un loc pentru cei slabi. Deșertul nu oferă oamenilor nimic fără cutezanță, fără imaginație, fără un perpetuu efort. Nu numai în atlase, dar și în conștiința comună deșertul nu poartă decît chipul unei imense pete albe, pe întinderile căreia nu e bine să te aventurezi decît după multe precauții.Nu mică a fost mirarea locuitorilor acestei regiuni atît de aspre, cînd au văzut instalîndu-se și apucîndu-se cu dezinvoltură de lucru primul grup de constructori români. Pentru că, amănuntul cel mai important, noul oraș este înălțat din temelii de cei aproape 1 500 de oameni aparținînd Antreprizei Române de Construcții-Montaj „Arcom".O premieră absolută pentru aceste locuri, unde nici tradiția, nici baza materială existentă nu par prielnice unui efort constructiv de o asemenea anvergură. înfruntînd cu răbdare condițiile climatice potrivnice, nostalgia uneori copleșitoare a dorului de casă, românii muncesc bine, pun pasiune și pricepere în tot ce fac, „Colaborarea 
cu specialiștii și muncitorii dum
neavoastră, ne mărturisea inginerul Ghenadi Kriucikov, directorul întreprinderii partenere sovietice, 
este o șansă pentru noi. Românii 
au depășit așteptările, atit în pri
vința ritmului in care-și desfășoa
ră activitatea, cît și din punct de 
vedere al calității lucrărilor. Regre
tul pe care-l încerc este acela că 
nu ne-am hotărît la timp să con
struim după proiecte românești. 
Din soluțiile propuse nu o dată de 
specialiștii dumneavoastră mi-ani 
dat seama și de experiența deose
bită pe care o au in acest dome
niu". Răsfoindu-și preocupat agenda de lucru, directorul își reia fi

Cîștigătorii ultimelor probe ale competițiilor 
internaționale de tir din CapitalăIeri s-au încheiat la poligoanele „Tunari" și „Dinamo" din Capitală întrecerile campionatelor internaționale de tir ale României și ale „Marelui Premiu Carpați" la talere, competiții la care au fost prezenți sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Franța, Grecia, Polonia, U.R.S.S. și România.în ultima zi, proba masculină de pistol 10 m cu aer comprimat a revenit campionului român Sorin Babii (687,9 puncte), urmat de Ilie Petru (677,7 p) și de cehoslovacul Zdenek Mysicka (673,1 p). La pușcă liberă 3 ori 40 focuri, pe primul ioc s-a clasat Constantin Stan (1 244 p), urmat de Paul Gruia (1 239 p),

★
FOTBAL, Meciurile din etapa a 33-a a campionatului diviziei A la fotbal se vor disputa astăzi, după următorul program : Steaua — Flacăra Moreni (stadionul Steaua) ; Rapid — Sportul studențesc (stadionul Giulești) ; Victoria București — Dinamo (stadionul Dinamo) ; F.C. Argeș Pitești — Universitatea Cluj-Napoca ; F.C. Farul Constanta — F.C.M. Brașov ; S.C. Bacău — Corvinul Hunedoara ; țițeiul Galati — A.S.A. Tg. Mureș ; F.C. Bihor Oradea — F.C. Olt ; F.C. Inter Sibiu — Universitatea Craiova. Partidele vor începe la ora
teatre

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18.30 ; (sala Am
fiteatru) : Vassa Jeleznova — 18 ; (sala 
Atelier) : Intre patru ochi — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal simfonic. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu — 19 ; (sala Studio) : Seară de 
sonate. Adriana Nedriță — vioară. 
Dana Simona Ciocîrlie — pian (Pascal 
Bentoiu, Mozart, Debussy, FaurC) — 
17,30
• Opera Română (13 18 57) : Rigoletto 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Ma
ratonul melodiilor — 11
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : No
țiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre 
mine insumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fără apro
bare — 18,30
• Teatrul „Nottara" <59 31 03. sala 
Magheru) : Necazurile unul Îndrăgos
tit — 18 ; (sala Studio) ; Amintirile 
Sare! Bernhardt — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18 ; (in 
foaier) : Doamnele domnului Cara- 
giale — 18,30
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
sala Teatrului de Comedie) : Hoțul 
sentimental — 18
® Teatrul „Ion Creangă'1 (50 26 55) : 
De la Stan și Bran la... Muppets — 9 
e Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sinziana — 10 ;

• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) : GRIVIȚA (17 08 58)
— 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 17; 19
• Cuibul salamandrelor: GRIVITA — 
9; 11; 13; 15
• In fiecare zl mi-e dor de tine : 
VOLGA — 9; 11; 13; 15
• Cele trei fețe ale iubirii („Zilele 
filmului japonez") : STUDIO (59 53 15)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20
• Maria șl marea : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Maria și Mirabela In Tranzistorla : 
ARTA (213186) — 15; 17; 19
• Franțois Vlllon : COSMOS (27 54 95)
— 9; 13; 17,30
• Comedianta : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
• Fata de pe riu : TIMPURI NOI 
(1561 10) — 11; 13; 15; 17; 19
• Vine Jonny : DOINA (16 33 38) —
9; 11; 13
• jandarmul șl jandarmerlțele : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9;
li ; 13; 15; 17; 19
• Comisarul : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19
• Gobseck : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
• Ar trebui să fie mereu duminică : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Sonata Kreutzer : UNION (13 49 04)
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45

(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Poves
te despre marionetă — 10 

rul gîndurilor : „Totul este acum 
să ținem pasul cu ei și să le asi
gurăm, așa cum am convenit, ma
terialele de construcții pe care ni le 
solicită in permanență".La sediul „Arcomului" tocmai sosise dintr-o localitate învecinată, Iolatan, o nouă ofertă de lucru. Puțin mai tîrziu, aflam că oficialitățile din Tașkant și din alte orașe mai mari sau mai mici manifestă un interes asemănător. Ca să nu mai vorbim despre frecventele vizite de informare și schimburi de experiență, inițiate de constructorii din zonele învecinate, veniți să se convingă cu ochii lor că, ceea ce se-ntîmplă aici, în deșert, nu este un miraj, ci poartă marca inconfundabilă a lucrului bine făcut. Așadar, o reputație solid cîș- tigată de constructorii „Arcomului", o recunoaștere deschisă a capacității lor tehnice, dobîndită în mai puțin de trei ani, răstimp în-

NOTE DE DRUM 
DIN U.R.S.S.

care și-au majorat de aproape 6 ori volumul activității.în ce-1 privește, directorul antreprizei românești, inginerul Victor Orlovschi, încearcă sentimentul de firească împlinire al celui implicat activ într-o lucrare menită să dăinuie în timp.
— Primul cartier de locuințe, în 

blocuri cu unul sau trei niveluri, 
a fost terminat. Are grădinițe, școa
lă, un centru comercial, explică el. Acum sîntem in faza fi
nală cu un al doilea cartier, în
tru totul asemănător primului. Nu 
e un lucru de preț ? Acolo unde 
singurul stăpin era doar nisipul, 
acum pașii oamenilor au căpătat 
un cu totul alt înțeles.înțeles pe care l-am perceput mai bine după ce am străbătut aleile tăiate cu precizie geometrică între blocuri, am pătruns în grădinița vibrînd de hărmălaia glasurilor de copii, am bătut la ușa cî- torva apartamente mirosind a proaspăt, am intrat în vorbă și cu primii lor locatari, preocupați de-acum de treburile cotidiene, de parcă s-ar afla acolo dintotdeauna.în apropiere, constructorii români își văd în continuare, pe-ndelete, de munca lor. înalță alte clădiri, amenajează noi drumuri, decupează în nisipul mișcător străzi noi, ridică rezervoare de apă și centrale termice, adică tot ceea ce este necesar vieții și confortului unui oraș modern. Au fost primite, între timp, proiectele și a început lucrul la un spital cu 150 de paturi. precum și la un palat al sporturilor și culturii.Orașul născut între nisipurile Karakumului face parte dintr-un plan mult mai vast de valorificare a uriașelor zăcăminte de gaze naturale. tăinuite în adîncurile deșertului. Cîțiva zeci de kilometri mai la vale, la Sovietabad, alți constructori români, de astă dată cei de la „Rompetrol", zoresc la o complexă instalație de prelucrare a gazelor, care urmează să-și reverse torentele de energie pînă hăt 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

și cubanezul Hermes Rodriguez (1 236 p).în cadrul „Marelui Premiu Carpați", proba de talere aruncate din turn a fost adjudecată la masculin de sovieticul Alexei Ponomariov (220 td), secundat de sportivul nostru, Dumitru Gazetovici (217 td).Iată ceilalți cîștigători : feminin : pușcă standard 3 ori 20 focuri : Te- menușka Țvetkova (Bulgaria) — 667 p, talere aruncate din șanț : Doinița Păun (România) — 160 td, pistol cu aer comprimat : P. Serra (Franța) — 475,3 p, talere aruncate din turn : Irina Biletkaia (U.R.S.S.) — 181 td ; masculin : talere aruncate din șanț : Roman Gese (Cehoslovacia) — 213 td.
★18. • La Lisleby (Norvegia), în meci pentru preliminariile campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori, selecționata U.R.S.S. a intrecut cu scorul de 1—0 (0—0) formația Norvegiei. • Campionatul de fotbal al Cehoslovaciei s-a încheiat cu victoria echipei Sparta Praga — 45 puncte, urmată de Banik Ostrava — 42 puncte și Plas- tika Nitra — 34 puncte.

ATLETISM. Pe traseul Assuan — Alexandria, de-a lungul Nilului, 500 de tineri sportivi egipteni au străbătut 1 300 kilometri, participind la
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Mobilă și durere — 19

cinema * li 

departe, în centrul Uniunii Sovietice. Nu în perspectivă, ci acum, la timpul prezent, industria extractivă ș-a transformat într-o ramură hotărîtoare pentru creșterea economică mai rapidă a Turkmeniei. Iar noul oraș îi va găzdui, în primul rînd, pe petroliști și familiile lor.Pînă atunci, el se înalță cu o viteză de invidiat și chiar este invidiată de ospitalierii turkmeni. Ce poate fi mai elocvent decît faptul că o mare parte din lucrări este predată într-un răstimp pe jumătate decît cel prevăzut ? Si este pe deplin justificată întrebarea pe care și-ar pune-o oricine : care este secretul acestei performanțe ? Există, în definitiv, un secret? Da, există, ne asigură Vasile Chirea, inginerul-șef al antreprizei. El înseamnă, deopo
trivă, tehnică și organizare, dar și 
altceva, mai presus de toate : legă
tura sufletească dintre oamenii 
noștri, conștiința misiunii încredin
țate, de a da viață unei importante 
acțiuni de cooperare intre România 
și Uniunea Sovietică.Concepția de lucru a constructorilor români, pentru care eficienta are un sens precis, se sprijină în primul rînd pe gradul înalt de prefabricate a lucrărilor. Directorul Kriucikov își exprimă fără rezerve opinia : Poligonul de prefabri
cate este o veritabilă bijuterie teh
nică. Simplitatea lui — e construit 
în aer liber — nu este întrecută 
decit de eficiența lui. Uimitor este 
faptul că a fost terminat in 6 luni, 
un timp recod, după părerea mea. Construit cu economie de mijloace tehnice, poligonul alimentează zilnic cererile în creștere ale șantierelor. Si nu sînt puține. Pentru că, din planurile de început au fost croite alte planuri, mai ample, mai complexe. Noul oraș își va avea și industria lui proprie, rădăcină adînc înfiptă în solul pînă nu de mult nesigur al nisipurilor.Acesta-i „Arcomul" privit exclusiv cu ochii specialistului. Mai există însă și un alt chip al său, cel de toate zilele, în care atributul de unitate productivă este dublat de cel al unei mari familii, care împarte în comun și greul și satisfacțiile, gîndindu-se cu aceeași dragoste la cei de-acasă.

— Am avut, desigur, și probleme 
cu adaptarea, spunea inginerul Arcadie Verbinski. Ca peste tot, 
sint și probleme de sănătate, 
de petrecere a timpului liber, 
de cazare și masă, de menți
nere a unei legături constante cu 
cei de acasă. încercăm să le re
zolvăm printr-o bună organizare a 
coloniei din care, practic, nu lip
sesc căsuțele confortabile, cu ca
mere spațioase, o cantină întot
deauna bine aprovizionată, club, 
terenuri de sport, punct medical....Turkmenii obișnuiesc să spună că în fata teribilei ofensive a soarelui și a nisipului oamenii trebuie să aibă înțelepciunea de a se retrage. Aici însă, îndrăzneala și tenacitatea omului a răsturnat obiceiurile : nisipul este cel care dă înapoi, fiind cucerit palmă cu palmă.

Cristian ANTONESCU

competiția de masă „Maratonul păcii", sub deviza „Pentru prietenie intre popoare și o lume a păcii".
CICLISM. Prima etapă a turului ciclist al Elveției a fost cîștigată de rutierul belgian Eric Vanderaerden cronometrat pe distanța de 148 km in 3h 33’01”. i
HANDBAL. în prima zi a turneului internațional masculin de handbal de la Belgrad, selecționata Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 19—16 (7—9) formația Ungariei, iar reprezentativa Suediei a dispus cu 29—23 (15—11) de echipa U.R.S.S.• în prima zi a turneului internațional masculin de handbal d« la Gdansk, reprezentativa R.D. Germane a intrecut cu scorul de 27—22 (14—10) echipa Algeriei, iar selecționata secundă a Poloniei a dispus cu 25—23 (13—15) de formația Olandei.
NATATIE. Cu prilejul unui concurs de natație desfășurat în bazin de 25 m, la Onex (Elveția), înotătorul elvețian Dano Halsall a stabilit cea mai bună performantă mondială în proba de 50 m liber, cu timpul de 21”81/100.
BASCHET. în cadrul campionatului european feminin de baschet de la Varna s-au disputat ultimele meciuri din grupele preliminare, încheiate cu următoarele rezultate : U.R.S.S. — Olanda 59—56 (21—21) ; Cehoslovacia — Italia 67—51 (31—21); Franța — Ungaria 65—63 (36—40) ; Iugoslavia — Bulgaria 79—69 (45—37).în semifinale, reprezentativa U.R.S.S. va întilni echipa Bulgariei, iar selecționata Cehoslovaciei va evolua în compania formației Iugoslaviei.
TENIS. La turneul internațional feminin de tenis de la Birmingham, o reintr&e surprinzătoare și-a făcut jucătoarea americană Billie Jean- King, în virstă de 45 de ani, de mai multă vreme retrasă din activitatea competițională. Billie Jean-King, care, in cursul fructuoasei sale cariere a cucerit 20 de titluri în diferite probe la Wimbledon, a evoluat in proba de dublu alături de Martina Navratilova, fiind eliminate în turul secund de cuplul Ann- Minter, Julie Richardson cu 6—4, 5—7, 7—5. în primul tur, cuplul Bil- lie-Jean King, Martina Navratilova eliminase cu 6—4, 7—5 perecheaHeather Ludloff, Maria Lindstroem.• In turul II al turneului internațional de tenis de la Londra, con- tind pentru „Marele Premiu", Ivan Lendl l-a eliminat cu 6—2, 6—3 pe Mark Kratzman, iar Tim Wilkison (S.U.A.) I-a intrecut cu 6—3, 7—S pe compatriotul său Tim Mayotte.• în continuarea turneului pe car» ii întreprinde în R.F. Germania, e- chipa masculină de tenis de masă a R.P. Chineze a evoluat la Papenburg în compania selecționatei vest- germane. Sportivii chinezi au obținut victoria cu scorul de 4—1.



Schimb de mesaje Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Fidel Castro RuzHAVANA 16 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost adresate tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-se- cretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, un cald salut tovărășesc, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar partidului și poporului cubanez, urări de noi succese în edificarea socialismului în Cuba.Tovarășul Fidel Castro Ruz a rugat să se transmită din partea sa tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un mesaj de înaltă apreciere pentru munca neobosită desfășurată în vederea

edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, multă sănătate și putere de muncă.Totodată, s-a dat o înaltă apreciere bunelor relații dintre partidele, țările și popoarele noastre în toate domeniile de activitate, precum și perspectivelor de dezvoltare a acestora.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Fidel Castro Ruz a tovarășei Lina al Comitetului al P.C.R., al guvernului,Ciobanu, membru Politic Executiv al C.C. viceprim-ministru președintele părții române în Comisia mixtă interguvernamentală de cooperare economică și tehnico-ști- ințifică româno-cubaneză, care și-a desfășurat lucrările celei de-a VIII-a sesiuni la Havana.
Milikmții pentru pace din Franța se pronunță

Pentru intensificarea acțiunilor în
favoarea opririi experiențelor nuclearePARIS 16 (Agerpres). — Recenta explozie nucleară franceză din Mu- ruroa este o dovadă că guvernul de la Paris continuă să escaladeze cursa înarmărilor nucleare, ignorînd apelurile opiniei publice la încetarea cheltuielilor militare, în special în domeniul înarmărilor nucleare, se arată intr-un apel dat publicității de Mișcarea franceză pentru pace. Mi- litanții pentru pace cer parlamentarilor francezi să inițieze în forul legislativ suprem dezbateri asupra reducerii eficiente a cheltuielilor militare, ceea ce ar duce la eliberarea

unor fonduri financiare care să fie alocate pentru programele sociale și de protecție a mediului. Numai în citeva săptămini, pe apelul in acest sens al mișcării pentru pace și-au pus semnătura peste 100 000 francezi, relevă declarația. Actuala situație din lume necesită mai mult ca oriei nd o unire a eforturilor tuturor militanților pentru pace în direcția opririi cursei înarmărilor. Pe plan intern, declarația se pronunță pentru intensificarea acțiunilor destinate opririi experiențelor nucleare franceze.
AMERICA LATINA: în pregătirea Conferinței 

ministeriale a „Grupului celor opt“CARACAS 16 (Agerpres). — La Caracas s-au deschis lucrările reuniunii tehnice pregătitoare a Conferinței ministeriale a „Grupului celor opt“ („Grupul de la Contadora11 și „Grupul de Sprijin11) consacrate problemei datoriei externe regionale, care urmează să fie inaugurată sîm- bătă in capitala Venezuelei — transmite agenția I.P.S. Agenda dez-

baterilor cuprinde teme vizînd reducerea datoriei externe a Americii Latine, care în prezent depășește 410 miliarde de dolari, din care 315 miliarde revin țărilor din „Grupul celor opt".La lucrări iau parte delegați din Argentina, Brazilia, Columbia, Mexic, Panama, Peru, Uruguay și Venezuela.
Dezinteres față de alegerile pentru parlamentul 

vest-european
din partea majorității electoratului din țările membre 

ale PiețeiBRUXELLES 16 (Agerpres). — Majoritatea electoratului din țările - membre ale Pieței comune manifestă dezinteres față de alegerile pentru Parlamentul vest-european, organ consultativ al C.E.E., care au debutat, joi, în 5 din cele 12 țări comunitare.Cifrele publicate la Bruxelles de Comisia C.E.E. sint semnificative în

comuneacest sens. Astfel, în Marea Britanie numai 40 la sută din alegători s-au prezentat la urne, în Danemarca — 50 la sută, în Olanda — 50,3 la sută, iar în Spania 54 la sută.Numai în Irlanda, unde s-au desfășurat paralel alegeri legislative, au participat la vot 70 la sută din alegători, informează agenția Efe.

la nivel înalt româno-turc
în sprijinul cooperării 

interafricane

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT

16 (Agerpres). — tovarășuluiANKARA Din parteaNicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, s-au transmis președintelui Partidului Patriei și prim-ministru al Republicii Turcia, Turgut Ozal, un mesaj de salut și urări de progres și prosperitate pentru poporul turc prieten.Mulțumind pentru mesaj, președintele Partidului Patriei a rugat, la rîndul său, să se transmită președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, salutul său, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pros-

peritate și progres pentru poporul român.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Partidului Patriei și prim-mi- nistru al Guvernului Republicii Turcia, Turgut Ozal, a delegației Frontului Democrației și Unității Socialiste, condusă de tovarășa Tamara Dobrin, președinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., care efectuează o vizită în Turcia la invitația Partidului Patriei.Cu prilejul primirii au fost evocate cursul ascendent al dezvoltării relațiilor româno-turce pe multiple planuri și rolul determinant al întîl- nirilor româno-turce la cel mai inalt nivel. la întărirea colaborării și cooperării dintre România și Turcia.

MAPUTO 16 (Agerpres). — La Maputo au avut loc lucrările reuniunii Consiliului ministerial al Comisiei pentru transporturi și comunicații a statelor din sudul Africii (SATCC). Miniștrii de resort din Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambic, Swaziland, Tanzania Și Zimbabwe au examinat o serie de probleme de deosebită importanță în etapa actuală pentru țările din această regiune, între care au figurat modernizarea căilor ferate și în' general a căilor de transport avariate de conflictele ce au avut loc în ultimii ani în unele țări ale Africii australe, crearea unei rețele adecvate de linii aeriene regionale.

AL MARII BRITANII Șl IRLANDEI DE NORD

Maiestății Sale
Regina ELISABETA A II-APalatul Buckingham LONDRASărbătorirea zilei dumneavoastră de naștere — Ziua națională a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa felicitări, împreună cu pentru poporul britanic. cele mai bune urări de prosperitate

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Socialiste RomâniaRepublicii

Criza de guvern din ItaliaROMA 16 (Agerpres). — Premierul demisionar al Italiei, Ciriaco de Mita, însărcinat de șeful statului cu formarea noului guvern al țării, a declarat că va începe, marți, consultările în acest sens.De Mita a relevat că, pînă atunci, va definitiva calendarul consultărilor cu partidele majorității și cu

partidele din opoziție. De asemenea, de Mita se va întîlni, miercuri, cu președintele Senatului, Giovanni Spadolini, care a avut deja două runde de consultări în vederea soluționării crizei guvernamentale cu delegațiile partidelor reprezentate în parlament.
„India nu permite nimănui din afară să dicteze 
cum să fie condusă țara și ce legi să aprobe11 

declarația primului-ministru indian în legătură cu o serie 
de acțiuni ale S.U.A. împotriva țării saleNEW DELHI 16 (Agerpres). — India nu permite nimănui din afară să dicteze cum să fie condusă tara și ce legi să adopte — a declarat primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Calcutta, referindu-se la Statelor Unite Exprimîndu-și

ACCRA 16 (Agerpres). — Președintele Republicii Niger, Aii Saibou, și-a încheiat vizita efectuată la Accra, unde a avut, cu șeful de stat al Ghanei, Jerry Rawlings, convorbiri, în cadrul consultărilor regulate care au loc între cele două țări africane. Comunicatul comun dat publicității în capitala ghaneză evidențiază eforturile comune de a amplifica și diversifica relațiile de cooperare în plan bilateral și în cadrul Comunității economice a statelor din vestul Africii (ECOWAS), hotărîrea de a contribui la punerea în aplicare a planului de acordare a independenței Namibiei și la eliminarea factorilor conflictuali de pe continentul african.

Ziua națională a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este marcată in acest an de continuarea procesului de adaptare a politicii interne și externe la situația complexă din lume. Marea Britanie dispune, cum se știe, de o industrie dezvoltată și o agricultură modernă, precum și de importante capacități tehnico-științifi- ce ; cu toate acestea, ea nu a fost scutită de o serie de dificultăți, în contextul consecințelor generale ale crizei economice. Necesitatea menținerii capacității de competitivitate pe piața externă, ca și a pozițiilor lirei sterline, precum și o serie de acute probleme de ordin social au determinat partidul de guvernă- mînt, ca și partidele de opoziție, să

formuleze o menite a găsi mele multiple ce preocupă poporul britanic.In spiritul politicii sale externe de dezvoltare a relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea so- cial-politică, România acționează în direcția extinderii raporturilor cu Marea Britanie, pe baza principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Adîncirea colaborării și cooperării româno-bri- tanice corespunde intereselor reciproce ale celor două țări și popoare, cerințelor cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în întreaga lume.

serie de programe răspunsuri la proble-

PRAGA: începerea lucrărilor Congresului

o serie de acțiuni ale împotriva țării sale, speranța că aceste

acțiuni, constînd din amenințări de introducere a unor sancțiuni economice și comerciale, nu vor afecta nivelul actual al relațiilor indo-ame- ricane, premierul a adăugat că între cele două țări există o serie de probleme nerezolvate, pe care India este gata să le discute cu partea americană — relatează agenția T.A.S.S.

Uniunii Femeilor Cehoslovace

I AGENȚIILE DE PRESĂ

La 8 iulie: instalarea anticipată 
a noului președinte argentinianBUENOS AIRES 16 (Agerpres). — Președintele ales al Argentinei, Carlos Menem, reprezentant al Partidului Justițialist, de opoziție, își va asuma oficial funcția de șef al statului la 8 iulie, mai devreme decît era prevăzut constituțional, s-a a- nunțat la Buenos Aires, la încheierea lucrărilor unei reuniuni între negociatori din partea guvernului și principalei forțe a opoziției.Carlos Menem va depune jură- mîntul de președinte al republicii în fața Adunării Legislative care, în prealabil, va accepta renunțările la

funcțiile deținute de către actualul șef al statului, Râul Alfonsin, și vicepreședintele Victor Martinez, din partea partidului Uniunea Civică Radicală, ale căror mandate se în- cheiau oficial la 10 decembrie 1980, a precizat Antonio Cafiero, președintele Partidului Justițialist. context, s-a menționat că la 30 nie, Alfonsin și Martinez își prezenta oficial demisiile și, aceeași zi, se va stabili convocarea la 8 iulie a Adunării Legislative, din care fac parte 300 de membri ai Senatului și Camei ei Deputaților.

In iu- vor în

CAIRO 16 (Agerpres). — Vineri au continuat în orașul egiptșan Alexandria lucrările celei de-a doua întîlnirl la nivel înalt a Consiliului Arab de Cooperare, care reunește Egiptul, Iordania, Irakul și R.A. Yemen. Președinții Egiptului, Hosni Mubarak, Irakului,
Saddam Hussein, și R.A. Yemen, Aii Abdullah Saleh, și regele Hussein al Iordaniei au discutat recomandările prezentate de Reuniunea primilor-mi- niștri din cele patru țări, care privesc bazele activității consiliului, modalitățile de dezvoltare a cooperării.

dezarmare, resurse pentru
soluționarea problemelor

economice și sociale ale omeniriireînnoit recent de general al partidului. Republicii, pentru in- eforturilor tuturorApelul, secretarul președintele tensificarea statelor și popoarelor în vedereaînfăptuirii dezarmării și reducerii cheltuielilor pentru înarmări în scopul dezvoltării economico-socia- le a fiecărei națiuni, al sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare dă o grăitoare expresie uneia din trăsăturile definitorii ale politicii externe românești — caracterul său profund umanist. In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, spirala înarmărilor. în general, si a celei nucleare, în special, pe lingă pericolul grav pe care-1 reprezintă pentru omenire, contribuie, prin sumele enorme și resursele uriașe irosite, la agravarea crizei economice mondiale și reprezintă pincipalul obstacol în calea lichidării subdezvoltării, a progresului întregii omeniri. După cum arăta președintele României, „sint multe 
probleme de soluționat in multe 
țări : șomajul, lipsa de locuințe, 
faptul că. în multe țâri, peste 20 
la sută din tineri n-au asigurate 
locuri de muncă sau alte și alte 
probleme vitale pentru a-și asigu
ra o viață mai bună, pentru fieca
re cetățean al fiecărei țări. Tre
buie să ne 
mare, ci de 
probleme".

O imensă risipă de fon
duri și bunuri materiale 
în scopul distrugerii. Pen’ tru producerea instrumentelor tot mai sofisticate ale distrugerii, care ar putea anihila însăși viata pe Terra, omenirea irosește anual uriașe resurse materiale, financiare și umane. Potrivit studiilor O.N.U. și altor foruri internaționale, dacă la încheierea celui de-al doilea război mondial bugetele militare ale statelor lumii totalizau circa 50 miliarde de dolari anual, in prezent cheltuielile pentru înarmare sint de peste 20 de ori mai mari. înarmările deturnează anual 
de la rosturile lor firești intre 5 și 
8 procente din nroducția mondială. Se estimează că 2 pînă la 11 la sută din producția mondială a unul grup de minerale neenerge- tice este utilizată în scopuri militare. Pentru aluminiu, titan, crom, cunru, wolfram, vanadiu. cobalt, nichel și platină consumul militar depășește cererea totală a ansam-

ocupăm nu de înar- 
soluționarea acestor

blului țărilor africane, asiatice și latino-americane. Un singur exemplu poate fi deosebit de elocvent : producerea și amplasarea a 200 de rachete intercontinentale cu baze terestre mobile solicită circa 10 000 tone de aluminiu, 2 500 tone de crom, 150 tone titan, 24 de tone de beriliu, 890 000 tone oțel și 2,4 milioane tone de ciment, Si sint deja mii și mii de asemenea rachete, fără să mai vorbim de existența a sute și sute de aeroporturi, baze terestre și navale, adăposturi și centre de comandă etc. Totodată, industria de război concentrează 5—6 la sută din consumul mondial de petrol.In același timp, peste 100 mili
oane de oameni sint utilizați direct 
sau indirect în activități militare, între care 70 milioane lucrează în industria de război ; între ei, 500 000 sint oameni de știință și 
ingineri (circa 20 la sută din oamenii de știință și inginerii de pe glob), care sint antrenați în activități de cercetare și dezvoltare militară. în prezent, pe planeta noastră există cite un soldat la 250 locuitori, dar numai un medic la 2 500 persoane. Instruirea anuală a unui soldat costă în medie 16 000 de dolari, in timp ce pregătirea școlară a unui elev — numai 250 dolari. Anual se cheltuiesc 50 de miliarde de dolari pentru cercetări în scopuri militare, față de numai 10 miliarde în scopuri salvarea vieții medicale, pentru oamenilor.

agravam con- 
existența a Și toate acesteaCauză a 

dițiilor de 
popoarelor.se petrec în condițiile în care :

• din cei cinci miliarde de 
locuitori ai Terrei, o cincime 
trăiesc în condiții de mizerie, 
suferă de foame și malnutriție ;

® circa un miliard de oameni 
nu au un acoperiș deasupra 
capului sau își duc viața în lo
cuințe insalubre ;

• peste 300 de milioane de oa
meni din populația activă a pla
netei nu au de lucru ;

® într-o perioadă de avînt al 
revoluției tehnico-științifice, mai 
mult de 800 de milioane de fiin
țe umane nu știu să scrie și să 
citească ;

• un miliard de persoane nu 
beneficiază de îngrijire medico- 
sanitară.După cum rezultă din statisticile oficiale, chiar și țările capitaliste, inclusiv dintre cele mai dezvoltate din punct de vedere industrial, sint confruntate cu serioase 
probleme de ordin economic și 
social. Astfel, în cele 24 de țări capitaliste dezvoltate, care fac parte din O.E.C.D., peste 30 de mili
oane de persoane nu au de lucru. Dacă se ține seama și de membrii familiilor acestor „oameni de prisos11, atunci numărul cetățenilor 
afectați de șomaj in lumea capi
talului este de 
lioane.Aproape zilnic sei occidentale date și fapte despre „săracii lumii 
bogate", despre viața grea a celor ce alcătuiesc așa-numita „lume a patra" și al căror număr depășește 120 de milioane în țările O.E.C.D. 
Mii și mii de persoane din lumea 
capitalului sint zilnic zvirlite din 
locuințe pentru că nu pot plăti 
chiriile exorbitante, fiind nevoite 
să trăiască sub cerul liber, pe stra
dă, in parcuri, pe sub poduri sau, 
in cel mai bun caz, in Stațiile de 
metrou. Milioane de tineri din ță
rile occidentale nu au acces la în- 
vățămînt din cauza imposibilității de a plăti taxele deosebit de ridicate, închizîndu-li-se astfel orice șanse de afirmare profesională. 
Zeci de milioane de ființe umane 
din țările capitaliste' — numai în S.U.A. sint 37 de milioane — nu 
au asigurată îngrijirea sănătății.Iată de ce, în spiritul unei atitudini de înaltă responsabilitate pentru soarta întregii lumi, pentru progresul și bunăstarea tuturor popoarelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că 
este imperios necesar să se treacă 
la înlocuirea programelor de înar
mare cu programe de dezvoltare 
economico-socială, astfel ca tot 
ceea ce se irosește pentru distru
gere să se folosească pentru bună
starea și fericirea oamenilor.

peste 100 de mi-în coloanele pre- apar informații,

Terra dispune de tot 
ceea ce este necesar pen
tru progresul economico- 
social al popoarelor. In opinia țării noastre, a președintelui ei, problema redu-

PRAGA 16 (Agerpres). — La Praga au început lucrările Congresului Uniunii Femeilor Cehoslovace. Participă aproximativ 1 000 de delegate ale acestei organizații, precum și reprezentante ale unor organizații de care o nai al femei de peste hotare, între delegație a Consiliului Națio- Femeilor din România.

La ședința inaugurală au fost pre- zenți Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele C.C. al Frontului Național, alți conducători cehoslovaci.Participantele la congres examinează activitatea organizației în ultimii cinci ani și rolul femeilor în viața țării.

TRANSMIT

Apel pentru eradicarea rasismuluiLUSAKA 16 (Agerpres). — Liga de tineret a Congresului Național African a lansat un apel tinerilor din sudul Africii, din țările „din prima linie", să-și intensifice lupta pentru eliminarea regimului rasist de la Pretoria, pentru edificarea în R.S.A. a unei societăți democrate ai cărei membri să fie egali în drepturi, se arată în declarația ligii, dată publicității la Lusaka, cu prilejul „Zilei Soweto". Tineretul din R.S.A., relevă declarația, trebuie să

ducă la bun sfîrșit acțiunea începută în 1976 de tinerii de la Soweto. R.S.A. parcurge în prezent o criză internă acută, iar soluționarea tuturor problemelor cu care se confruntă trebuie realizată pe calea dialogului cu toate grupurile rasiale, arată declarația. Se subliniază, de asemenea, necesitatea întăririi unității tuturor organizațiilor democrate de tineret din sudul Africii pentru înfăptuirea unor ample schimbări sociale și economice.

CONVORBIRI LA BERLIN. Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph, a avut convorbiri cu ministrul de externe al Tunisiei, Abdel Hamid el Sheikh, aflat în vizită la Berlin. Cu acest prilej au fost abordate o serie de aspecte ale relațiilor bilaterale și probleme internaționale. S-a subliniat necesitatea rezolvării pe cale pașnică a conflictelor regionale. De asemenea, Abdel Hamid el Sheikh a conferit cu ministrul de externe al R.D.G., Oskar Fischer.

Conflicte de muncă în statele americane 
Virginia și Virginia de VestWASHINGTON 16 (Agerpres). — în statele americane ■ > Virginia și Virginia de Vest, alți 1 500 de mineri alăturindu-se cu mișcareaau părăsit lucrul, grevei de solidaritate revendicativă a celor 1 600 de mineri de la Compania „Pittston Coal Group", care, în aprilie a.c., au declarat grevă cerînd încheierea unui nou contract de muncă și respecta-

rea de către administrație a acordului intervenit între sindicatul minerilor și asociația proprietarilor de mine. în cele două state prezent în grevă peste mineri. Greviștii cer, de punerea în libertate aarestați pentru participarea la această acțiune revendicativă.
se află în 10 000 de asemenea, minerilor
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în cadrul marilor manifestații pentru dezarmare 
și pace, desfășurate pe toate meridianele globu
lui, la care participă reprezentanți ai tuturor pătu
rilor sociale, pe pancartele purtate de demonstranți 
sint, adesea, înscrise asemenea cerințe arzătoare :

„Pace și locuri de muncă !“ ; „în loc de arme — 
școli și spitale !“ ; „Nu rachete nucleare — ci lo
cuințe pentru cei fără adăpost !“. în fotografie : o demonstrație in favoarea dezarmării nucleare, 
organizată de partizanii păcii din Statele Unite.

LA ALGER s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al Frontului de Eliberare Națională din Algeria. In rezoluția adoptată se relevă că sarcina Frontului de Eliberare Națională constă in promovarea unei politici de dialog și consultări cu toate forțele naționale patriotice. Plenara a dezbătut, de asemenea, unele probleme tarea economică legate de dezvol- a Algeriei.In conformitateRETRAGERE.cu înțelegerile convenite, a început retragerea de pe teritoriul R. P. Polone a unor unități și subunități din grupul de trupe de nord sovietice. Primul eșalon care a părăsit teritoriul polonez l-au constituit militarii unui batalion auto, încartiruit în orașul Swidnica.
SCRISOARE.Administrației capăt politicii împotriva poporului nicaraguan și să respecte normele dreptului internațional, se arată într-o scrisoare a ministrului de externe al acestei țări, Miguel d’Escoto, adresată secretarului de stat al S.U.A., James Baker, și distribuită la sediul Națiunilor Unite. Documentul critică faptul că se ignoră de către Casa Albă Declarația comună februarie a.c., la de președinții

Nicaragua americane să ostile desfășurate

semnată la 15 Costa del Sol, centroamericani.

cere pună

GUVERNAMEN-REMANIERE __________________
TALA. La Bangui s-au anunțat schimbări în Guvernul Republicii Centrafricane, în cadrul cărora președintele țării, Andre Kolingba, și-a asumat și portofoliul apărării. Potrivit decretului prezidențial, au fost numiți noi titulari în fruntea ministerelor agriculturii, energeticii, geologiei și resurselor hidrologice.

PRIMUL ZBOR AL CELUL MAI 
NOU BOMBARDIER STRATEGIC 
AMERICAN „B-52", elaborat după tehnologia „Stealth", va avea loc în următoarele citeva săptămini, a anunțat purtătorul oficial de cuvînt al Pentagonului, citat de Buletinul de știri al Casei Albe. Materialele utilizate și construcția bombardierului permit acestuia să rămină invizibil pe ecranele stațiilor de radiolocație.cerii cheltuielilor militare la scară generală și folosirea fondurilor și resurselor astfel economisite pentru dezvoltarea economico-socială a tuturor țărilor se pune în prezent cu o acuitate mai mare decît oricînd, tocmai pentru că niciodată nu s-a făcut atîta risipă și niciodată n-au existat atît de mari nevoi, n-au trebuit soluționate probleme așa de grave cum sint acelea cu care se confruntă în prezent ome-

nirea. Totodată, reputați specialiști din numeroase țări, care au contribuit la realizarea O.N.U. privind relația dezvoltare, evidențiază, ță de tăgadă, că, „prin 
dezarmării, omenirea 
de resursele necesare pentru solu
ționarea tuturor problemelor cu 
care se confruntă".Iată citeva prezentate în
civilă, timp de

studiilor dezarmare- fără putin- 
înf intuirea 
ar dispune

din argumentele această direcție :
trei ani, a su- 
lichida complet

• Prin învestirea, în industria 
melor prevăzute în prezent pentru înarmare s-ar 
șomajul pe glob ;

• Numai cu 20 la sută din cheltuielile militare actuale, foa
metea pe glob ar putea fi definitiv eradicată pînă în anul 2000 ;

• Cu 5 la sută din totalul bugetelor militare s-ar putea reda 
agriculturii terenuri aride însumînd 40 milioane hectare ;

• Este suficient să se renunțe la un singur portavion ca să 
se asigure adăpost modern pentru circa

• Cu prețul unui singur bombardier
16 spitale ;

© Renunțarea la o singură rachetă .
gutarea hranei, într-un an, pentru 15 milioane copii.

300 000 persoane ; 
strategic se pot construi

strategică înseamnă asi-

Un program de amplă 
cuprindere, realist și con
structiv. Pornind de ’ la asemenea realități și avînd în vedere interdependenta crescîndă. condiționarea reciprocă a problemelor economice, politice și militare, România, președintele

Nicolae Ceaușescu de-a inițiative privind reducerea îmbinînd . ... ____ . _initiative au fost însoțite de măsuri adecvate pe plan național. Astfel. țara noastră a efectuat, cum se știe, reduceri unilaterale

au avansat, lungul anilor, numeroase pe plan internațional înfăptuirea dezarmării și cheltuielilor militare, vorba cu fapta, aceste

ale cheltuielilor militare în anii 1978, 1979, 1980 ; a procedat la înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1982 pînă în 1985 ; în 1986. în urma referendumului național, a redus cu 5 la sută efectivele, armamentele și cheltuielile militare. Și alte țări socialiste au trecut, acum, la asemenea măsuri.Dar, pe plan general, cursa înarmărilor nu numai că nu a încetat, ci. dimpotrivă, continuă. De aceea, interesele popoarelor, comandamentele supreme ale păcii cer să nu se cruțe nici un efort pentru ca procesul dezarmării să continue si să devină ireversibil prin realizarea cit mai urgentă a acordului de reducere cu 50 la sută a armelor strategice nucleare, încetarea experiențelor atomice, abolirea armamentelor chimice, cerea radicală a efectivelor lor armate, a armamentelor ce, urmînd ca fondurile și sele devenite astfel disponibile să fie folosite în scopul dezvoltării economico-sociale a fiecărei națiuni, al sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare. Numai, un asemenea nrogram, cuprinzător și realist. în favoarea căruia România s-a pronunțat statornic și militează consecvent. oferă omenirii persn°ctivn luminoase de pace, de progres si bunăstare. în această direct'e fiind chemate statele și ponoarele. forțele social-politice cele mai largi să acționeze unit, să-și concentreze eforturile, întreaga energie.

GREVA ÎN PORTUGALIA. Peste 400 000 de salariați portughezi din sectoarele publice au participat la o grevă de 48 de ore. Greva a fost declanșată în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și viată. La a- ceastă acțiune revendicativă au participat funcționarii de stat, personalul din transporturi. învăță- mînt, poștă, serviciile sanitare.

redu- forțe- clasi- resur-

Nicolae PLOPEANU

UN NOU INCIDENT 1N CARE 
A FOST IMPLICAT UN SUBMA
RIN NUCLEAR AMERICAN a avut loc în apropierea coastelor Californiei. După cum a declarat un reprezentant al forțelor navale americane, submarinul „Houston11, aflat în stare de submersiune, s-a lovit de un cablu submarin, atașat la un șlep încărcat cu piatră. In urma șocului, trei marinari de pe șlep au fost aruncați în mare, iar șlepul a eșuat ne un grup de stînci din apropiere. Paza de coastă a salvat doi marinari. al treilea neputînd fi găsit. Purtătorul de cuvînt al forțelor navale a refuzat să precizeze dacă la bordul submarinului se aflau focoase nucleare.

DEFICITUL BUGETAR AL S.U.A. Statele Unite au înregistrat in primele șante luni ale anului fiscal 1989 (care a început la 1 octombrie 1988) un deficit bugetar de 86 98 miliarde dolari. Pentru întregul an, deficit de anul fiscal S.U.A. dolari.
guvernul a prevăzut un miliarde dolari. In deficitul bugetar al de 155,1 miliarde
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