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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimișii speciali ai revistei „Revolution Africaine"Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri dimineața, pe Larab Mo

hamed șl Lazhari Labter, trimiși speciali ai revistei „Revolution Africaine", organ central al partidului Frontul de Eliberare Națională din Algeria.
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru revista „Revolution Africaine".

JUDEȚUL IALOMIȚA A ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
ORZULUI, OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE 

DE 7502 KG LA HECTAR
Răspunderea colectivă și personală în apărarea 

și dezvoltarea proprietății socialiste
în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, ca urmare a preocupărilor perseverente ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in țara noastră s-a constituit, dezvoltat și perfecționat continuu un sistem complex de conducere democratică a societății, care asigură participarea directă a oamenilor muncii atit la elaborarea programelor de dezvoltare economico-socia- lă, cit și la transpunerea acestora in practică. Formele adoptate pentru exercitarea democrației muncito- rești-revoluționare, cum sînt, bunăoară, consiliul și adunarea generală a oamenilor muncii la nivelul întreprinderilor, s-au dovedit a corespunde pe deplin cerințelor, particularităților dezvoltării economico-sociale din patria noastră, reprezentind, totodată, contribuții originale la teoria și practica construcției socialiste și comuniste.Se cuvine, de asemenea, relevat că aplicarea consecventă a principiilor autoconducerii, auțogestiunii și autofinanțării, funcționarea efectivă a formelor democratice de conducere se asigură in cadrul unui complex mecanism economico-financiar, al unui sistem legislativ adecvat, de natură să determine climatul de ordine, disciplină și răspundere necesar desfășurării în condiții eficiente a activității economico-producti- ve, garantării integrității și dezvoltării patrimoniului socialist încredințat spre administrare colectivelor de oameni ai muncii. în acest sens, pot fi amintite Legea nr. .5/1978 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, precum și la funcționarea acestora pe baza autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1983 cu privire la contrac- tul-angajament, Legea nr. 3'1983 privind încheierea și executarea contractelor economice. Legea nr. 6/1988 privind statutul juridic al unităților socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare.De bună seamă, rațiunea principală a existenței și funcționării organelor democratice de conducere o reprezintă elaborarea deciziilor privind mersul activității productive în urma unor temeinice analize și dezbateri, prin aportul direct al gin- dirii mai multor oameni cu o recunoscută experiență și un apreciabil spirit creator, gospodăresc. Totodată. se cuvine relevat aspectul motivational asigurat prin participarea oamenilor muncii nu numai la adoptarea soluțiilor și măsurilor de conducere, ci și la aplicarea pînă la capăt a deciziilor stabilite.Desigur, activitatea în cadrul consiliilor oamenilor muncii presupune o înaltă competență și răspundere, o atitudine angajantă, astfel încît tot ce se hotărăște in organul colectiv de conducere să fie in respectul deplin al spiritului și literei legii, din care rezultă limpede obligațiile unității socialiste, ale organului colectiv de conducere de a gestiona cu eficiență patrimoniul încredințat. în acest sens, secretarul general al

DOLJ : Livrări înProdusele fabricate în județul Dolj sînt livrate în peste 50 de țări de pe toate meridianele globului. Una dintre unitățile industriale cu mare pondere la export este întreprinderea de Tractoare și Mașini Agricole din Craiova, al cărei colectiv muncitoresc raportează noi și semnificative succese în ampla întrecere socialistă desfășurată in cinstea măreței sărbători naționale de la 23 August și a Congresului al XIV-lea al partidului. Astfel, prin aplicarea consecventă a măsurilor cuprinse în programul privind organizarea și moderniza-
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CÎMPUL - MANUAL DE AGROTEHNICĂ

Mai frumos ca oricînd, cîmpul de Ia Mărculești este precum un manual de știință cu filele deschise pentru a fi citit de oricine. Anul acesta se vrea dinadins mai bogat și mai roditor pentru că sărbătorește șaizeci de primăveri. , Pentru doctorul inginer Nicolae Horia, directorul Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești, județul Călărași, ca om de știință, cercetător, vîrsta pămintului este una singură : „de cînd este țara, de cind dăinuie patria". Faptul că întîmplător, în urmă cu șaizeci de ani, aceste pă- minturi au fost destinate cercetării este altceva. Să vorbim, propune, despre ziua de astăzi, cînd pă- mînturile numără 2 517 ha, despre cei 21 de cercetători, majoritatea tineri, și mai ales despre rezultatele obținute de unitate în 

partidului preciza că este cît se poate de greșit să se înțeleagă că autoconducere și autogestiune înseamnă cheltuirea fără discernă- mînt a mijloacelor materiale și financiare, gospodărirea după bunul plac a patrimoniului Încredințat, fără a se ține seama de cerințele eficienței și rentabilității, încălcin- du-se prevederile legii. Totodată, conducătorul partidului și statului a 
subliniat necesitatea ca organele co
lective de conducere din întreprin
dere să efectueze analize asupra 
modului cum sint utilizate capaci
tățile de producție, asupra temeiniciei 
realizării unor investiții, asupra fe
lului cum se asigură modernizarea 
producției ș.a.De altfel, legile țării noastre sint 
clare, răspunderea colectivă angajată 
in deciziile adoptate in consiliile oa
menilor muncii nu înlătură, ci, dim
potrivă, prevede și răspunderea 
personală, inclusiv patrimonială, a membrilor organului colectiv de conducere pentru deciziile și actele care aduc prejudicii intereselor generale, pentru nerespectarea prevederilor normative in vigoare. Concret, Legea nr. 6/1988, la care ne-atn referit, prevede : „Consiliul oamenilor muncii răspunde nemijlocit de realizarea integrală a producției fizice planificate și a celorlalți indicatori de plan, valorificarea superioară a întregului potențial tehnico-pro- ductiv al unităților, obținerea unei eficiente maxime care să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, constituirea fondurilor proprii, participarea îhtr-o măsură mai mare la satisfacerea necesităților generale ale economiei".în economie există in momentul de față circa 28 600 consilii ale oamenilor muncii, care, in conformitate cu principiile democratice la care ne-am referit, conduc efectiv activitatea unităților socialiste. Caracterul larg reprezentativ al acestor organe de conducere colectivă este semnificativ ilustrat de faptul că din consiliile oamenilor muncii fac parte aproximativ 413 000 muncitori, tehnicieni. ingineri, economiști sau alți specialiști. Important este că trei sferturi din aceștia sînt muncitori și maiștri care lucrează direct in producție. Deci oameni ai muncii cu un grad diferit de pregătire și experiență, de diverse specialități, ceea ce este foarte util pentru fundamentarea deciziilor de conducere prin luarea în considerare a unor aspecte diverse ale problemei supuse dezbaterii.în funcție de calitatea și competența oamenilor care compun consiliul oamenilor muncii, de ideile și propunerile aduse în discuție, o soluție aleasă, o decizie stabilită poate fi mai mult sau mai puțin bună. Există Insă un numitor comun, o cerință esențială la care trebuie să răspundă fiecare hotărîre adoptată de organul colectiv de conducere, și anume legalitatea. Nici un act, nici o măsură, nici o acțiune întreprinsă de consiliul oamenilor muncii nu se poate abate de la lege, nu poate da faptelor, datelor și evenimentelor
avans la export »■ ■rea proceselor de producție, specializarea unor secții, ateliere și formații de lucru pentru activitatea de export, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea productivității muncii și a calității produselor a fost posibil ca în perioada ce a trecut din acest an să fie livrate partenerilor externi, peste prevederile contractuale la zi, 119 tractoare multifuncționale cu încărcător hidraulic, tip TIH—445. Un nou lot de tractoare, solicitate de partenerii de peste hotare, este pregătit și recepționat, ur- mînd ca în aceste zile să fie expediat la export. (Nicolae Băbălău).

“ • reportaje • însemnări • 

Epoca de Aur a României socialiste, timp in care, agricultura s-a dezvoltat pe baza înaltului concept elaborat de secretarul general al partidului nostru comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu — conceptul de nouă revoluție in agricultură.„Nivelurile înalte de producție realizate pînă acum demonstrează convingător că pămintul este deosebit de darnic cu cei ce știu să-l lucreze științific, să promoveze și să introducă progresul tehnico-științific în marea producție — ne spune inginerul Valeriu Stoica, secretarul științific al stațiunii. în domeniul producției vegetale, de exemplu, unitățile agricole beneficiază pentru multe culturi, dar mai ales pentru culturile griului, porumbului, soiei și florii- soareiui, de sămînță din categoria biologică de elită

și din înmulțirea I, cu un potențial biologic ridicat, comparabil sau chiar mai bun decit cel atins de alte țări cu agricultură avansată. Pe baza experiențelor organizate pe criterii științifice s-au elaborat tehnologii perfecționate, noi metode de lucru". Vorbind despre producții se cuvine a face cîteva comparații : la porumb boabe, producția medie în regim irigat a fost de 10 358 kg la hectar, față de 5 788 kg în solele neirigate. La sfeclă de zahăr, 65 424 kg, față de 40 104 kg în sistem neirigat. La floarea-soarelui, 3154 kg în sistem irigat, față de 2 468 kg pe solele neirigate.O dată cu punerea In funcțiune a marilor sisteme de irigații din zona Jegălia, Ștefan cel Mare, Bietroiu, Gălățui-Călărași, care însumează în prezent peste 160 000 de hectare, a

trecute, prezente și viitoare o altă interpretare decît cea care decurge strict din spiritul și litera reglementărilor legale.Fără îndoială, este posibil, mai mult decit atit, este necesar ca din consiliul oamenilor muncii să facă parte juriști sau specialiști cu o solidă pregătire juridică, a căror datorie este să vegheze la legalitatea fiecărei hotănri adoptate. Dar a- ceasta nu este suficient. Fie că este vorba de probleme ale producției, cum sînt cele legate de reducerea consumurilor materiale și creșterea productivității muncii, de ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, de sporirea exportului, de îmbunătățirea generală a rentabilității și eficienței activității productive, de aplicarea acordului global, de ridicarea pregătirii profesionale și promovarea personalului muncitor, fie că se referă la aspecte sociale legate de încadrarea unor noi persoane in muncă, repartizarea locuințelor ș.a., practica a demonstrat că însăși eficiența dezbaterilor și analizelor efectuate în consiliul oamenilor muncii și, cu atit mai mult, temeinicia deciziilor adoptate depind nemijlocit de cunoștințele juridice ale membrilor acestui organ colectiv de conducere.Mai mult decît atit, așa cum preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Consiliului de Stat, adunările generale și consiliile oamenilor muncii, comisiile de judecată din întreprinderi sint chemate să îndeplinească un rol sporit in acțiunea de realizare a legalității, supunînd judecății o serie de abateri de la lege ale membrilor colectivelor de oameni ai rpuncii, precum și anumite litigii aflate pînă acum în competența organelor judecătorești. Ceea ce arată o dată mai mult necesitatea ca în general oamenii muncii șl îndeosebi cei care fac 

devenit posibilă cultivarea unui sortiment larg de culturi furajere, cu însușiri calitativ superioare, care să asigure în zootehnie niveluri de producție ridicate. Apropiindu-ne în felul acesta de sectorul zootehnic al stațiunii, aveam să aflăm prin intermediul doctorului I. Ilie că obiectivul principal al cercetărilor din acest domeniu se îndreaptă spre combaterea sterilității animalelor. Prin accelerarea procesului de ameliorare, colectivul de cercetare a început, din anul 1989, să aplice metoda transferului de embrioni folosind tehnica transferului nechirurgical. în altă ordine de idei, acordin- du-se o atenție deosebită creșterii și îngrijirii animalelor tinere, ferma a livrat material de prăsilă corespunzător, necesar a-
(Continuare in pag. a Il-a) 

parte din organele de conducere colectivă să cunoască legea și să o aplice in mod corespunzător.Cum se asigură, așadar, pregătirea juridică a membrilor consiliilor oamenilor muncii ? Se consideră, in general, că fiecare muncitor sau specialist a beneficiat în sistemul de invățămint urmat de fiecare de un minim de instruire în domeniul dreptului. Care insă este evident insuficientă pentru exercitarea atribuțiilor și răspunderilor în noua calitate pe care o dețin, fie și pentru simplul fapt că, intre timp, au apărut legi noi, reglementările normative au cunoscut o serie de perfecționări. în drept acționează principiul potrivit căruia cel vinovat de încălcarea legii nu se poate prevala de faptul că nu ar fi cunoscut prevederile legale respective. Reprezintă deci o obligație pentru fiecare să se instruiască permanent, să-și pună la punct cunoștințele juridice. Dar aceasta nu este destul, se resimte acut necesitatea unei pregătiri sistematice, care ar putea fi realizată pe două planuri.în primul rînd, în cadrul cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale. Reprezintă o realitate faptul că, în prezent, aceste cursuri au o orientare strictă spre problemele tehnice, tehnologice sau organizatorice de la fiecare loc de muncă. Desigur, intr-un anumit sens, respectarea tehnologiilor, a normelor de ordine și disciplină, de protecție a muncii vizează atitudini în consens cu reglementările legale în ' domeniile respective. Cu toate acestea, toți oamenii muncii trebuie să cunoască și deci să respecte și alte acte normative, de la legislația muncii și a patrimoniului încredințat la regulile de comportament civic in întreprindere și, în general, în ,socie-
(Continuare in pag. a V-a)

De curînd, la Fabrica Navală de Elice și Prelucrări la Cald din Galați s-au finalizat complexele operații de înzidire ale celui mai mare cuptor cu inducție cu creuzet din țară, care are o capacitate de turnare de 30 tone metal pe șarjă. Aceste lucrări s-au înscris, ca timp, in graficele de execuție prevăzute, echipele de intervenție lu- crind 120 de ore neîntrerupt, zi și noapte. Tehnologia aplicată a fost elaborată de ingineri și tehnicieni din întreprindere in colaborare cu specialiști din Capitală și valorifică materiile prime și materialele existente in țară, eliminindu-se astfel importurile. Pentru munca susținută depusă, precum și pentru calitatea lucrărilor executate se cuvin a fi evidențiați muncitorii b ’găzii complexe de zidari, șamotori și topitori conduși de șeful de echipă Gică Ovideanu, inginerii Nicolae Ciocan, Petrescu Vavila și Paul Caranaș. Așa se face că, în urmă cu puțin timp, acest cuptor a reintrat in circuitul productiv și s-a turnat cu bune rezultate prima elice pentru un cargou ce se construiește la Șantierul Naval din Tulcea.în imagine : cuptorul cu inducție cu creuzet de 30 de tone, pregătit pentru o nouă șarjă. 
(Eugen Dichiseanu).

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

• UN NUMĂR DE 12 UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATISTE 
AU REALIZAT PESTE 8 000 KG LA HECTAR, IAR TRUSTUL I.A.S., 
PE CELE 11000 HECTARE, A OBȚINUT 7 700 KG ORZ LA HECTAR

• Întreprinderile agricole de stat stelnica și slobozia, 
COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE MILOȘEȘTI Șl CONSILIUL 
UNIC AGROINDUSTRIAL DE STAT Șl COOPERATIST ȚĂNDĂREI 
AU RAPORTAT REALIZAREA UNOR PRODUCȚII MEDII DE 8 843 KG, 
8100 KG, 8100 KG Șl, RESPECTIV, 8 025 KG ORZ LA HECTARCu cele mai alese sentimente de fierbinte dragoste, înaltă stimă și deosebită prețuire față de pilduitorul exemplu de muncă eroică și activitate revoluționară pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului, le consacrați, cu neasemuită abnegație, ridicării patriei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație — se arată în telegramă — comitetul județean de partid, toți oamenii muncii din agricultura județului Ialomița vă raportează, cu satisfacție, că AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 

ORZULUI PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA DE 23 410 
HECTARE, OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE
7 502 KG, DEPĂȘIND PRODUCȚIA PLANIFICATA, 
ÎNTREAGA CANTITATE DE ORZ AFLÎNDU-SE DE
POZITATA ÎN BAZELE DE RECEPȚIE. UN NUMĂR 
DE 12 UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT ȘI COOPE
RATISTE AU OBTINUT O PRODUCȚIE DE PESTE
8 000 KG LA HECTAR, IAR TRUSTUL I.A.S. PE 
CELE 11 000 HECTARE A REALIZAT 7 700 KG ORZ 
LA HECTAR.Ne facem o înaltă datorie de conștiință adresîndu-vă, și cu acest prilej, mulțumirile noastre fierbinți pentru prețioasele orientări și indicații, pentru bogăția de învățăminte pe care le-am desprins din dialogul de lucru purtat cu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu lucrătorii ogoarelor din județul nostru, care constituie pentru noi toți un puternic și mobilizator imbold în muncă, pentru înde-

★în telegrama oamenilor muncii din cadrul întreprinderii Agricole de Stat Stelnica se spune :Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu că, transpunînd neabătut în practică orientările și indicațiile date cu prilejul recentelor vizite de lucru în unități agricole, am încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață cultivată de 1 500 hectare, 
OBȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE 
DE 8 843 KG.Acționăm în prezent cu toate forțele la eliberarea terenurilor, e- xecutarea arăturilor, pregătirea patului germinativ și însămînțarea culturilor duble, în special a porumbului pentru boabe, făcîndu-ne o datorie de conștiință din a valo-
ORGANIZAȚIA DE PIONIERI

în procesul instructiv-educativ din școală
In acest an, cînd întregul nostru popor, strîns unit In jurul partidului, acționează cu hotărîre pentru transpunerea în viață a tezelor și orientărilor de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, la forumul democratic din noiembrie 1988, precum și a hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., a legilor adoptate de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, în vederea întîmpinării cu rezultate superioare în toate domeniile a celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă de la 23 August 1944 și a Congresului al XIV-lea al partidului, organizațiile pionierilor și șoimilor patriei din întreaga țară, puternic mobilizate de îndemnurile secretarului general al partidului de a se instrui temeinic, de a se pregăti pentru a deveni cetățeni de nădejde ăi patriei, desfășoară o intensă activitate de pregătire multilaterală, de educație patriotică, revoluționară, în spiritul dragostei față de partid, de popor, de cuceririle revoluționare ale măreței epoci pe care întregul nostru popor o numește cu mindrie „Epoca Nicolae Ceaușescu". Activitățile, acțiunile pionierești, îndreptate spre obiective majore ale muncii de instrucție și educație, îmbracă o diversitate de forme și manifestări, realizînd necesara întrepătrundere cu procesul de predare-învățare. Prezentăm, din bogatul bilanț al activităților pionierești, acum, în preajma sărbătoririi „Zilei Pionierilor" și a aniversării a 40 de ani de la crearea Organizației Pionierilor, sărbătoare a purtătorilor cravatei roșii cu tricolor, a profesorilor care îi îndrumă, cîteva secvențe din activitatea unor organizații de pionieri fruntașe, a unor comandanți-instructori de unitate cu remarcabile realizări și care se bucură de un binemeritat prestigiu....De mai bine de trei decenii, este printre primii care vin dimineața in școală. înainte de a începe orele, găsește răgaz pentru a-și asculta elevii, pionieri din unitatea pe care o conduce. Sediul organizației din școală e locul în care se „pun la cale" atîtea acțiuni trăite cu intensitate și emoție de copiii purtători ai cravatelor roșii, sediul idealurilor împlinite Ia vîrsta marilor elanuri. Sala de curs devine zilnic sală de meditații. Pentru cei care au nevoie de un ajutor în plus, la o materie sau alta, își află întotdeauna timp, dis-de-dimi- neață, cînd cei-lalți încă nu au venit, ori Ia prînz după terminarea orelor. Nimeni nu a fost vreodată refuzat, căci pedagogul de vocație are timp pentru toți, atit timp cît e necesar pentru a amănunți, a clarifica, a corecta, a dojeni părintește, pentru a interveni la momentul potrivit; și promoții de foști elevi îl evocă, a- mintindu-și cu dragoste de orele de limba română, de istorie, de matematică. de geografie ; îl prețuiesc deopotrivă pentru temeinicele cunoștințe și pentru disciplina spiritului pe care a știut să le-o formeze. Pentru că în primul rînd rigoarea, perseverența entuziasmul îl caracterizează. Catedra e încărcată de cărți și materiale didactice, la fiecare oră exemplele, tot atîtea căi deschise în universul cunoașterii, fac deliciul lecțiilor sale. Fiecare din ele este un model de dăruire, un model de exigență înțeleasă cum se cuvine și, în

plinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în agricultură, a obiectivelor noii revoluții agrare.întreaga noastră atenție este îndreptată acum spre recoltatul griului, lucrare care a fost declanșată, avind create toate condițiile pentru terminarea ei în cel mult opt zile, punind la adăpost întreaga producție, astfel încît să nu pierdem nimic din recolta bogată a acestui an.în același timp, acționăm cu toate forțele la întreținerea culturilor prăsitoare, a căror stare de vegetație este bună și constituie o garanție că in anul 1989 vom realiza cele mai mari producții de pină acum, ono- rindu-ne angajamentul asumat în chemarea la întrecere adresată de organizația județeană de partid Ialomița tuturor județelor țării.în toate unitățile agricole acționăm cu răspundere sporită pentru îmbunătățirea activității din zootehnie, asigurînd o îngrijire și furajare corespunzătoare a animalelor, în vederea realizării Integrale a planului la efective și a producțiilor planificate, fiind ferm hotăriți să ne menținem locul fruntaș la producția de lapte. Vă încredințăm — se arată in telegramă — că nu există țel mai înalt pentru comuniști, pentru toți cei ce trăim și muncim pe aceste înfloritoare plaiuri românești decit să muncim în spirit revoluționar pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin, să facem totul ca anul 1989 să constituie pentru județul Ialomița anul cu cele mai bune rezultate.
★unor producții care să ne dea dreptul să dobîndim, din nou, Înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Oamenii muncii din cadrul în

treprinderii Agricole de Stat Slo
bozia subliniază in telegramă :Vă raportăm că am încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață cultivată, de 700 hectare, ono- rindu-ne angajamentul asumat, 
REALIZÎND O PRODUCȚIE DE 
8100 KG LA HECTAR.Acest succes, rod al eforturilor pe care le întreprindem în vederea realizării producțiilor planificate la toate culturile, constituie garanția
(Continuare in pag. a V-a)

★rifica superior orice palmă de teren din Balta Ialomiței, terenuri redate circuitului agricol in anii construcției socialiste.în aceste zile, specialiștii și mecanizatorii sînt preocupați de organizarea în cele mai bune condiții a campaniei de recoltare a griului, avînd asigurate premise pentru a încheia această importantă lucrare, așa cum ne-ați cerut, intr-un timp cît mai scurt și fără nici un fel de pierderi de recoltă.Vă raportăm, totodată, că sintem mobilizați și acționăm cu importante forțe umane și mecanice la întreținerea culturilor de porumb, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, a căror stare de vegetație este deosebit de bună, estimînd obținerea 

același timp, unul de autoexigență. Știe să oblige, oferind. în sala de clasă, dar și în activitățile pionierești, multe, diverse, emoționante, susținute neobosit de mai bine de trei decenii, cît durează — spun sociologii — o generație : adunări tematice, concursuri, expoziții de desene, întîlniri cu scriitori, cu muncitori fruntași, drumeții, excursii, vizite instructive pe platforme industriale, la monumente din oraș și din țară — toate trăite de comandantul- instructor de unitate cu aceeași prospețime, cu abnegația pe care știe să o transmită copiilor. De peste trei decenii in camera pionierului de la prestigiosul liceu „Frații Buzețti“ din Craiova, îl găsești trăind cu a- ceeași intensitate în mijlocul micilor săi elevi ; al celor care peste ani îl vor evoca, fără îndoială, cu aceeași dragoste pe învățătorul Adrian Butoi, tot așa cum o fac astăzi colegii lor ceva mai mari....Dacă, parcurgînd drumurile fierbinți ale Bărăganului ialomițean, te oprești în comuna Munteni-Buzău, vei fi condus de o șosea mărginită cu plopi umbroși spre centrul satului. La primele ore ale dimineții, spre prînz și pe seară, trotuarele sînt însuflețite de o mulțime de copii, pe chip cu o lumină neobișnuită, o lumină pe care le-o dă poate soarele cimpiei, poate gîndul la școlile frumoase, asemenea miilor de școli din țara noastră.Un nume de profesor este îndrăgit cu deosebire în Munteni-Buzău, ju

dețul Ialomița : Maria Mihalcea. Orice elev din cele trei școli ale comunei iți poate spune oricînd unde o găsești, pentru că totdeauna este în mijlocul lor. Comandant-instructor de unitate de 10 ani și președinte al consiliului comunal al organizației pionierilor din 1982, a dovedit că activitatea pionierească este una din pasiunile sale, alături de specialitatea pe care o predă (fizică-chimie) și de încă una despre care vom vorbi mai tirziu. Membrii comandamentelor pionierești, pe care și i-a apropiat și cărora știe să le stimuleze inițiativa, spiritul de organizare, dorința de autodepășire, sînt „mina sa dreaptă". Prin eforturile tuturor, școlile din Munteni-Buzău se situează printre primele pe județ, atit ca procent de promovabilitate, cît șl prin numărul mare de elevi cu note bune și foarte bune. „Panoul onoarei, hărniciei și sîrguinței pionierești", adunările de detașament și de unitate, întrecerea pionierească „Cutezători spre viitor" constituie numai cîteva modalități prin care pionierii și școlarii sînt încurajați în eforturile lor de auto- perfecționare a pregătirii școlare. Cei mai buni dintre cei buni, ei, „olimpicii", au reprezentat cu cinste școlile din Munteni-Buzău la concursurile pe obiecte de învățămînt. „De ce atit de multe lucruri despre copiii din Munteni-Buzău și de ce atît de puține despre dumneavoastră ?“ — am întrebat-o pe profesoara Maria Mihalcea. „Pentru că în succesele lor regăsesc și munca mea de profesor și educator, ne-a răspuns. Prin activitățile pionierești am căutat, alături de colegii mei, să formăm tinerele vlăstare ce ne sînt încredințate în spiritul dragostei fierbinți față de patrie, partid și popor, față de conducătorul iubit al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, față de tovarășa Elena Ceaușescu, cei mai apropiați îndrumători ai tinerei generații din patria noastră".Spiritul de bun gospodar se vădește în școlile comunei de Ia cele mai mărunte aspecte pînă la participarea entuziastă a copiilor, alături de părinții lor, la strîngerea recoltelor pe ogoare. De altfel, prezența Eroului Muncii Socialiste Ghiță Gheorghe, președintele Cooperativei Agricole de Producție din Munteni- Buzău. în mijlocul pionierilor este un fapt obișnuit, care nu și-a pierdut totuși niciodată valoarea emoțională.
(Continuare in pag. a IV-a)
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PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII SINDICALE
—preocupare permanentă a organizațiilor de partid

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCH
întreprinderea de Osii și Boghiuri din Balș este unitatea cu cel mal mare număr de oameni ai muncii din județul Olt. Aici își desfășoară activitatea și o puternică organizație sindicală — cea mai mare din județ. Unitatea beneficiază, așadar, de un sindicat puternic, care, sub conducerea oiganizației de partid, este in măsură să-și aducă o contribuție hotăritoare la desfășurarea procesului productiv, la educarea în spirit revoluționar a oamenilor muncii.O lungă perioadă, această întreprindere nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile economice, printre altele și din pricina unor defecțiuni în organizarea producției și a modului în care unele secții s-au angajat la muncă. în ultima vreme insă, colectivul muncitoresc de la Balș și-a intensificat preocupările și eforturile, reușind printr-o mobilizare exemplară să redreseze situația ; urmare firească și rezultatele economice au fost din ce în ce mai bune, astfel că in luna trecută — mai — pentru prima dată planul a fost îndeplinit și depășit, realizindu-se cea mai mare producție din istoria întreprinderii.Desigur, mai este mult de îmbunătățit și de muncit aici pentru ca întreprinderea să se înscrie definitiv pe traiectoria necesară și posibilă a îndeplinirii și depășirii ritmice a planului la toți indicatorii. Cum acționează organizația sindicală pentru a-și îndeplini sarcinile specifice care-i revin in acest efort plenar, prin ce se reflectă progresele calitative din activitatea sa 7 Iată tema investigației pe care am efectuat-o nu de mult în această unitate. Pentru început, prezentăm opinia secretarului comitetului de partid din întreprindere, tovarășul Iulian Nițu- lescu :— în conlucrarea cu organizația sindicală și îndrumarea acesteia de către comitetul de partid, pornim de la cerința subliniată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, potrivit că

reia „se impune o îmbunătățire ra
dicală a activității sindicatelor". A- nalizele întreprinse în acest domeniu, în lumina Tezelor din aprilie anul trecut, cît și după vizita de lucru cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu a onorat unitatea noastră la mijlocul anului 1988, ne-au dat posibilitatea să constatăm că existau grupe sindicale, chiar u- nele comitete sindicale de la nivelul fabricilor, ce nu se implicau îndeajuns in viața și activitatea din acest mare colectiv muncitoresc, în străduința ce trebuia depusă și intensificată, în toate verigile, pentru îndeplinirea planului — la care rămîneam mereu restanți. în aceste neajunsuri ne-am regăsit și noi, membrii biroului comitetului de partid de la nivelul întreprinderii, care, in activitatea de îndrumare, dar mai cu seamă în aceea de sprijinire practică a sindicatelor, nu am găsit cele mai potrivite căi de activizare și de generalizare a experienței înaintate. Aceste analize, realizate în spirit critic și autocritic, cu simț revoluționar, ne-au ajutat să stabilim căi potrivite de coordonare a activității sindicatelor din u- nitate, spre mai intensa mobilizare a acestora și așezarea muncii sin

Receptivitatea la opiniile cetățenilor 

se exprimă prin fapte
Din cele 69 de scrisori sosite anul trecut spre soluționare la Consiliul Popular al orașului Tîrgu Frumos, din județul Iași, 50 au fost adresate de către cetățeni unor foruri centrale sau județene, de unde au fost îndrumate către organele locale. Sigur, omul este liber să scrie unde dorește, să se adreseze oricui, autorităților, forurilor ierarhic superioare, să folosească toate mijloacele legale spre a obține ceea ce solicită. Problema este însă a semnificației pe care o are faptul că un număr, orice s-ar spune, destul de mare dintre petenții respectivi nu s-au adresat direct, ocolind, de fapt, consiliul popular. Pot exista explicații multe, diverse, de la caz la caz. Greu este de determinat foarte exact, de măsurat cu precizie ce anume a făcut ca un număr atit de mare de cetățeni să nu se adreseze direct consiliului popular, ci altor foruri. Un indiciu, o posibilă explicație ar fi și aceea că, fără a se nega e- forturile pe care consiliul popular le depune permanent pentru gospodărirea localității, pentru dezvoltarea sa economică, edilitară și socială, se observă o oarecare neatenție, o a- nume scăpare din vedere a unor doleanțe îndreptățite ale cetățenilor, a unor propuneri, a unor sugestii făcute cu diverse prilejuri, în adunările cetățenești, în cadrul „Tribunei democrației", al întilnirilor cu deputății sau in mod direct, prin scrisori și audiențe.Stăm de vorbă cu mal mulți cetățeni despre felul cum este gospodărit orașul, despre ceea ce s-a e- dificat și se edifică în continuare. Toți își exprimă satisfacția pentru obiectivele realizate în ultimele două decenii, între care un loc aparte îl ocupă întreprinderea de încălțăminte, pusă. în funcțiune în anul 1976. în centrul orașului prinde contur pe zi ce trece o nouă imagine urbanistică a străvechii localități, prin realizarea unei esplanade de mari proporții, ce pune in valoare blocurile și celelalte edificii construite într-o zonă de pantă. Ca la tot ce s-a făcut și se face în continuare, și la aceste lucrări participarea cetățenilor este masivă. Chiar în ziua documentării noastre lucrau acolo circa o sută de cetățeni,, ajutîndu-i pe betoniști și mozaicari.— E bine că se face centrul atit de frumos. Ar trebui să se acorde însă atenție și celorlalte zone ale orașului de către edili și aleșii noștri, deputății, ne-au spus cîțiva cetățeni, oameni ai muncii la întreprinderea de încălțăminte.— Bunăoară 7— Bunăoară, în zona blocurilor „D“, precizează tovarășul Neculai Ochiană, inginer la întreprinderea a- mintită. Sînt date în folosință de 12 ani și nici în ziua de azi nu sint făcute amenajările necesare în jurul lor.— De ce nu le faceți chiar dumneavoastră, cetățenii 7— Așa este, le-am putea face, ne răspunde interlocutorul nostru, aprobat de alți participanți la discuție. Dar cine trebuie să aibă inițiativa 7 Nu depuțații, președinții comitetelor de cetățeni, de bloc 7 Și apoi nu sînt suficiente brațele noastre, sapa și lopata. Mal trebuie și o remorcă, un tractor. Ca să nu spun că de unele porțiuni, nu numai in zona blocurilor amintite, nu te poți apropia. Le-au îngrădit unii cu tot soiul de zaplazuri și le-au transformat in curți și grădini personale.— Dar dumneavoastră ați făcut vreodată vreo propunere, vreo sugestie intr-o adunare cetățenească, într-o „Tribună a democrației", în legătură cu asemenea aspecte 7 

dicale pe temeiuri mai raționale ; au fost întocmite programe speciale de 
măsuri pentru dinamizarea activității întregului activ sindical. După cum decurg acum lucrurile, activitatea sindicală este așezată pe un drum bun, ea beneficiind de sprijinul concret al comuniștilor.
La întreprinderea de Osii și Boghiuri Balș

...Pentru a-1 întilni pe Constantin Bădoiu, președintele comitetului sindicatului din întreprindere, i-am urmat itinerarul prin fabrici, ■ secții și ateliere prin care trecuse în prima parte a zilei. „Tocmai a plecat" — ni se spunea aici. „îl găsiți la..." eram îndrumați dincolo. In cele din urmă, l-am întîlnit la comitetul sindicatului de la fabrica de oțel lingou și piese turnate. Deși nu-1 mai văzusem de mult, l-am recunoscut. Cu ani in urmă, tovarășul Bădoiu era lăcătuș la secția montaj boghiuri. Reîntiinindu-1, am reconstituit o secvență dintr-o ședință de demult a grupei de sindicat, la care propunea și insista ca sindicatul să sprijine înființarea de microcantine la nivelul fabricilor și al secțiilor cu personal mai numeros. Microcantinele au luat ființă, nu chiar imediat, dar funcționează și acum, avînd tot mai rnulți abonați. Iar lăcătușul Constantin Bădoiu a devenit maistru, intre timp îndeplinind și o serie de sarcini și funcții obștești...— Noi, comuniștii cu răspunderi în domeniul muncii sindicale, avem încă multe de făcut pentru a ne îmbunătăți activitatea, în sensul exigențelor formulate de tovarășul secretar general al partidului, in vede
rea mobilizării și mai intense a tu
turor oamenilor muncii la realizarea 
sarcinilor de producție. în ce ne privește, analizele, planurile de măsuri reactualizate după plenarele din noiembrie anul trecut și din aprilie a.c. ale C.C. al P.C.R. — cu spriji

— Numai o dată 7, ne întreabă ia rîndul său unul dintre ei. Și, din păcate, nu este singurul caz de acest fel.într-adevăr, fără a susține că toate propunerile cetățenilor sint ignorate — dimpotrivă sînt destul de numeroase cele transpuse in realitate — nu sînt puține, totuși, nici asemenea situații. Nu are rost să le transcriem pe toate, mai cu seamă că sinț bine cunoscute de cetățenii și edilii orașului. Problema se pune în legătură cu semnificația pe care o au, cu mentalitatea pe care o scot în evidență : o anume lipsă de solicitudine, de implicare pentru rezolvarea unor propuneri de larg interes cetățenesc, recunoscute ca judicioase chiar de către consiliul popular, a căror realizare nu implică nici un fel de aprobări speciale sau fonduri costisitoare. Ce explicații pot fi date în privința unei asemenea atitudini 7 Cum era de așteptat, mai nici una cu adevărat serioasă, plauzibilă. Cel mult
Cîteva aspecte privind sti- 
Iul de muncă ai Consiliului 
Popular Orășenesc Tîrgu 

Frumos, județul lași

scuze și... justificări destul de șubrede. Iată, de pildă, ce răspuns am primit privitor la o propunere insistent reiterată de cetățeni și de- putați : amenajarea unor locuri de joacă pentru copii. Unul din cadrele consiliului popular, recunoscînd că este într-adevăr o propunere judicioasă — Tîrgu Frumos fiind, chiar după spusele sale, orașul cu cel mai înalt indice de natalitate din țară — a vrut să ne convingă că s-ar fi amenajat, chipurile, un a- semenea loc de joacă, dar copiilor nu le place să stea acolo. „Să stea" era bine spus, căci nu am văzut de- cit un fel de țarc, o arie îngrădită în care nu se găsea nici un fel de amenajare pentru jocuri. Deci, totuși, nu copiii poartă răspunderea nesoluționării acestei propuneri. Și mai semnificative pentru atitudinea la care ne referim sint „explicațiile" in legătură cu soarta propunerilor privind amenajarea unui loc de agrement (in zona Paharnicul ce a fost, pină la urmă, repartizat unor cetățeni pentru cultivarea legumelor. Firește, nu este rău că terenurile sint valorificate pentru legume. Dar ce trebuie înțeles din această precizare : „Dacă nu le repartizam lor locul acela era și acum pîrloagă și mlaștină" 7 Oare prin aceasta consiliul popular își exprimă neîncrederea în posibilitatea de a amenaja un loc de agrement cu sprijinul cetățenilor, indiferent in ce zonă a orașului, și apoi să-l întrețină în mod corespunzător 7 De fapt, este vorba de altceva. Anume, de mentalitatea de care ne ocupăm aici : ignorarea unor propuneri ale cetățenilor și încercarea de a justifica cu orice preț o asemenea poziție. Că este așa, o mai dovedește și o altă „scuză", și anume aceea că asemenea propuneri și probleme ar fi mărunte. Or fi mărunte, dar sint multe. Iar unele nu sint mărunte decît pentru cine vrea să le considere astfel. Depinde de optică.Mari sau mici însă, importante sau mai puțin importante, propunerile cetățenilor, sugestiile și sesizările lor trebuie să primească un răspuns. Dacă nu îl primesc, atunci dialogul consiliului popular, al edililor cu cetățenii se transformă în mono

nul comitetului de partid din unitate și al consiliului orășenesc al sindicatelor — țin seama tocmai de aceste exigențe. Aș putea spune că acum ne putem referi nu la planuri și programe de muncă, ci la acțiuni efective pentru transpunerea lor in practică.— Ca, de exemplu...— în primul rind, ne-am planificat și organizat mai bine munca, stabilind responsabilități și termene concrete. Fiecare membru al biroului comitetului are spre îndrumare și sprijin cite un comitet pe fabrică, fără să neglijăm cîtuși de puțin grupele sindicale pe secții. Am dat atenție prioritară comitetelor de la fabrica de oțel lingou și piese turnate, fabrica de osii montate și fabrica de boghiuri, ajutînd activul sindical să organizeze cit mai bine întrecerea socialistă, să asigure perfecționarea pregătirii profesionale, desfășurarea învățămintului politico- 
ideologic de masă, organizarea adunărilor lunare ale grupelor sindicale, finalizarea unor măsuri vizind crearea unor condiții de muncă și viață mai bune personalului muncitor. Membrii biroului executiv, împreună cu colective largi, au efectuat periodic controale pe diferite teme, care preced analizarea în biroul comitetului de partid a activității comitetului de sindicat. în cadrul acestor analize, urmărim ca activul sindical să fie orientat asupra unor aspecte majore ale muncii, pe care să le aibă în vedere nu spre luare la cunoștință, ci pentru soluționare promptă. Nu le vorbim oamenilor în general, ci în strînsă legătură cu activitatea lor practică din fabrici și secții, cu datoria primordială — a noastră, a tuturor — de a ne îndeplini planul zi de zi, decadă cu decadă, lună de lună și an de an. Spre exemplu, în cazul grupelor sindicale de la turnătorie, am orientat activul sindical spre cuprinderea în planurile de muncă a unor obiective ca folosirea integrală a timpului de lucru, respectarea strictă a disciplinei tehnologice, reducerea consumurilor specifice. Pe de altă parte, aici adunările lunare nu se desfășurau cu regularitate, a- bordau o tematică abstractă, fără să țină seama de problemele concrete ale fiecărui loc de muncă, iar dezbaterile pe teme interne ale vieții sindicatului erau superficiale, nereușind să creeze o opinie de masă pentru eliminarea neajunsurilor. O 

log. Iar cetățenii se adresează, pe bună dreptate, altor foruri, superioare. Și procedează astfel, în virtutea obișnuinței, chiar și atunci cînd nu este deloc cazul. Așadar, atitudinea față de propunerile cetățenilor, răspunsul ce li se dă sau nu constituie, pină la urmă, unul din temeiurile încrederii reciproce, conlucrării eficiente dintre cetățeni și consiliul popular. După ce sînt înregistrate, reținute, aceste propuneri și sugestii trebuie să fie analizate în mod responsabil, studiate, de către comisiile permanente, dezbătute în forurile democratice, pornind de la gradul de interes pe care îl comportă, de la posibilitățile și prioritățile de concretizare a lor. Numai după aceea se poate lua o hotărîre judicioasă, se poate da o rezolvare într-adevăr justificată pe baza unui program clar de acțiune în domeniul respectiv. Altfel, se plutește in valul incertitudinilor, părerilor subiective ce nu pot sluji de răspuns satisfăcător pentru cetățeni. Iată un exemplu edificator in această privință. După cum ne-au spus mai mulți cetățeni, orașul duce încă lipsă de unele unități prestatoare de servicii, în privința cărora s-au făcut în decursul timpului mai multe propuneri. Fapt pe care președintele cooperativei de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor, tovarășul Toader Mi- hăilă, deputat de mai mulți ani și membru în comisia permanentă a consiliului popular, care se ocupă de acest aspect, deci „în temă", ni l-a confirmat categoric : „Da, sint insuficiente, e nevoie de asemenea unități pe care cetățenii le solicită mereu". Dar în privința unităților ce ar trebui înființate în prima urgență nu ne-a lămurit la fel de precis. „Poate o secție de jucării, poate una de artizanat, o alta de confecții pentru copii..." La rîndul său, tovarășa Viorica Tutunea, vicepreședintă a consiliului popular orășenesc, era de părere că cetățenii solicită și au nevoie de unități de cojocărie, blănărie, foto-color, ceasornicărie.Deși nu ne-am ocupat la Tîrgu Frumos în mod special de latura „organizatorică" a dialogului cu cetățenii, a formelor sale concrete de funcționare, nu putem trece totuși peste faptul că nu puțini dintre cei cu care am stat de vorbă nu-și aminteau prea bine de cind nu mai participaseră la o adunare cetățenească sau la o intîlnire cu deputatul. Cit despre „Tribuna democrației", ce a reieșit că anul acesta s-ar fi desfășurat o singură dată, însuși unul dintre factorii cu atribuții în organizarea sa ne-a dat următorul răspuns : „Noi avem organizația de partid de la cartier, care este cea mai bună „Tribună a democrației". Da, e adevărat, și membrii de partid dezbat probleme privind gospodărirea și înfrumusețarea orașului, aprovizionarea și dezvoltarea sectorului de prestări servicii, alte aspecte de larg interes public. însă aceasta nu poate să suplinească totuși „Tribuna democrației", care este deschisă tuturor cetățenilor și unde problematica — fără ordine de zi, cum bine se cunoaște — este foarte vastă, practic nelimitată. O asemenea optică, o asemenea mentalitate explică o dată mai mult cauzele pentru care dialogul cu cetățenii se poate transforma uneori în monolog. Și, cum este de așteptat, poate căpăta acest caracter nu numai cînd cetățeanul se adresează către primărie, ci și invers. Fapt care, credem, trebuie avut mai mult în vedere de către Consiliul Popular Tîrgu Frumos.
Ion MARIN 
Manole CORCACI corespondentul „Scînteii" 

situație asemănătoare a fost întîlnită și la fabrica de osii și roți, așa că, în cazul ambelor comitete, a trebuit să intervenim hotărît, acordîndu-le un sprijin substanțial.O atenție deosebită am acordat-o creșterii calității produselor. în acest scop, cu sprijinul comitetului de partid au fost inițiate modalități de analiză concretă a problemelor calității cu principalii factori din fabrici și secții, din serviciile tehnice și ale C.T.C.— Ce alte preocupări sindicale se mai cuvin menționate 7— Ne preocupăm cu mai multă grijă de organizarea minuțioasă a fiecărei acțiuni și de urmărirea finalizării obiectivelor stabilite. O astfel de acțiune o reprezintă „Contul de economii al grupei sindicale", prin care se urmăresc o cit mai bună folosire a materiilor prime și materialelor, ca și reducerea consumurilor specifice. Această largă inițiativă muncitorească cuorinde mii de oameni ai muncii, realizindu-se economii în valoare de multe milioane lei, îndeosebi la metale neferoase (bronz, cupru, plumb și fontă).
Perfecționarea pregătirii profesio

nale reprezintă, de asemenea, o sarcină permanentă a tuturor comitetelor de sindicat. în afară de cursurile de policalificare, o altă modalitate larg răspîndită o constituie practica din fiecare miercuri — cu schimburile II — cînd, la ora 13,30, inginerii șefi de secție (pe schimb), împreună cu șefii de atelier, maiștri și alți specialiști, pun în temă personalul muncitor cu noutățile tehnice legate de locurile de muncă respective. Se înțelege că organizatorii grupelor sindicale sînt larg implicați în această acțiune.In general, urmărim ca prin în- tîlnirile lunare ale președinților celor trei comitete din fabrici și 11 comitete ale sindicatului din secții cu organizatorii grupelor să se cunoască toate problemele care se ridică și să nu fie neglijată nici una dintre acestea. Și, nu în ultimul rînd, buna rezolvare a problemelor sociale se află permanent in centrul preocupărilor noastre. Avem în vedere faptul că, de exemplu, transportul navetiștilor ori îmbunătățirea mesei Ia cantină sînt probleme cărora trebuie să le acordăm o atenție permanentă, și nu doar din cînd in cînd.De aceea, am acționat ca problemele de natură socială — cum sînt cele de mai sus sau altele, ca dezvoltarea gospodăriei-anexă, mai buna folosire a spațiilor sociale, a căminului de nefamiliști, a clubului — să fie cuprinse pe ordinea de zi a ședințelor organizate în comun cu consiliul oamenilor muncii, pentru o soluționare cit mai eficientă și rapidă.Preocupările organizațiilor sindicale din întreprinderea de Osii și Boghiuri Balș sînt, după cum se vede, bogate și diverse. Dar eficiența activității politice și educative dintr-o întreprindere se vede, în primul rind, în modul de îndeplinire a sarcinilor de plan. Este de așteptat, prin urmare, ca și la . .întreprinderea,. de Osii „și,., Boghiuri din Balș preocupările și progresele din activitatea educativă desfășurată de sindicat, sub conducerea organizației de partid, să se reflecte corespunzător în rezultatele practice din producție, ca și din domeniul social sau al culturii și recreării oamenilor muncii.
Mihai GRIGOROȘCUȚAcorespondentul „Scînteii"

REGHIN : Utilaje moderne 
pentru exploatările 

forestiereLa întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb din Reghin s-a realizat un nou utilaj — „Colina 5". Este un tractor articulat cu braț-macara și „clește" pentru încărcarea crăcilor și buștenilor cu diametre de pînă la 400 milimetri. Destinat valorificării integrale a resturilor lemnoase rezultate din exploatările forestiere, noul utilaj are o mare productivitate și este ușor manevrabil. Numărul utilajelor noi construite de întreprinderea din Reghin în ultima perioadă se ridică la peste 40. (Gheorghe Giurgiu).

< ■ 

(Urmare din pag. I)meliorării altor efective de animale din diferite ferme de profil din țara noastră. Trebuie spus că ferma de taurine de la Mărculești, în- forma actuală, și-a început activitatea in anul 1984, fiind populată cu ju- ninci de înaltă productivitate. Asigurarea tuturor condițiilor impuse de creșterea acestei rase a făcut ca din primul an să se înregistreze producții ridicate de lapte : 4 800—5 500 1 pe vacă furajată, un indice de natalitate de peste 90 la eută.Vorbind despre viitorul stațiunii, inginerul Virgil Rusu, martor și părtaș la fiecare realizare, ne spune : „Tinerii noștri cercetători sînt foarte bine pregătiți, serioși, au un rol esențial în înfăptuirea programelor de cercetare. Personal am o impresie foarte bună despre ei". O impresie bună are și Marin Cocoșilă — unul dintre cei mai buni specialiști din stațiune : „Specialiștii din unitățile învecinate ar trebui să vină să stea de vorbă cu cercetătorii noștri sau mai bine să vadă culturile — își exprimă dînsul părerea. Ar avea mai multă încredere în ceea ce văd și pipăie direct La instruiri află prea multe deodată, notează fiecare cum poate și cum aude și gata. Păcat de atita muncă ! Iată, eu, care am muncit atîția ani

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• „Săptămîna școlii din județul Hunedoara", organizată de inspectoratul școlar județean, despre care ne scrie corespondentul voluntar Ioan Vlad, a cuprins numeroase manifestări științifice și cultural- educative interesante. De pildă, la Școala nr. 2 din Deva s-a desfășurat etapa județeană a sesiunii științifice a elevilor, iar la Liceul Pedagogic din același municipiu — sesiunea științifică a cadrelor didactice care predau pe cicluri și discipline de învățămînt. Interesante s-au dovedit, de asemenea, și consfătuirea interjudețeană „Matematica, școala și producția", desfășurată la Liceul nr. 1 din Petroșani, precum și manifestarea științifică „Județul Hunedoara — veche vatră de cultură și civilizație", ce a avut loc la Liceul Pedagogic Deva. La nivelul unităților de învățămînt din județ, programul a cuprins, totodată, dezbateri politico-ideolo- gice și metodice, intilniri cu activiști de partid și de stat, mese- rotunde pe probleme ale politicii generale și școlare a partidului și statului nostru, ale integrării îri- vățămintului cu cercetarea, producția și practica social-politică, schimburi de experiență intre unități de învățămînt privind perfecționarea procesului de predare- învățare, de cercetare științifică șl creație tehnică ; expoziții cu lucrări ale elevilor și cadrelor didactice ; acțiuni cultural-artistice, sportive, de orientare școlară și profesională etc.
O După cum afirmă corespondentul voluntar Ion Lupescu într-o scrisoare, la Cooperativa de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor din comuna Cornu, județul Prahova, nu s-au înțeles cum trebuie rolul și rostul jurnalului cumpărătorului. Pentru a-și ilustra 

Calea 6 Martie, din municipiul Oradea, ia ora noilor împliniri edilitar- gospodârești
Fotografie primită de la corespondentul voluntar Moise Ovidiu Dan

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

O Comitetul Municipal Buzău al P.C.R. : Sesizarea primită din partea ziarului privind poluarea atmosferei cu praf fin de cărbune provenit de la întreprinderea pentru Producerea Maselor Plastice din municipiu a fost analizată la față locului cu atenția cuvenită.Pentru a preveni împrăștierea în atmosferă a prafului de cărbune de la secția de producere a cărbunilor activi, consiliul oamenilor muncii din întreprindere a realizat mai multe studii pentru adaptarea tehnologiilor de fabricație in funcție de gudronul mineral folosit. în acest sens, s-a propus și s-a trecut Ia înlocuirea arzătoarelor vechi cu altele de capacitate mai mare ; au fost schimbate filtrele vechi, care nu rețineau întreaga cantitate de praf, cu altele noi ; totodată, în trimestrul al III-lea, pe fiecare linie de măcinare se va monta suplimentar cite o baterie de cicloane care vor asigura reținerea a circa 90 la sută din cantitatea de praf fin rezultat la măcinare.în finalul răspunsului se menționează că problema prevenirii fenomenelor de poluare stă permanent in atenția consiliului oamenilor muncii din întreprindere, a comisiei de organizare și modernizare din unitate, care se preocupă permanent de modernizarea tehnologiilor de fabricație a cărbunelui activ și protejarea mediului înconjurător.
O Comitetul Județean Prahova al P.C.R. : Verifi- cindu-se la fața locului sesizarea adresată „Scînteii" de ing. Alexandru Petre din Mizil, a reieșit că sînt neîntemeiate afirmațiile acestuia în legătură cu motivele pentru care adunarea generală a cooperatorilor nu l-a mai confirmat în funcția de șef fermă la Cooperativa Agricolă de Producție Boldești — Grădiștea. Așa cum s-a constatat, nealegerea sa în funcție s-a datorat activității necorespunzătoare ce a desfășurat-o anul

trecut, motiv pentru care cooperatorii n-au vrut să-l mai încredințeze conducerea fermei. Direcția generală a agriculturii l-a sprijinit pe A.P. să se încadreze la o altă unitate, in prezent lucrînd ca șef de fermă la Cooperativa Agricolă de Producție Fulga, județul Prahova, unde i s-a recomandat să depună mai multă stăruință și interes in muncă, să dovedească mai multă competență în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin.
® Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Mu

nicipiului Pitești : Scutirile de plata cheltuielilor comune de întreținere la locuințe, de care se interesează cititorul Florică Radulovici din Pitești, a cărui fiică fiind studentă lipsește de la domiciliu 9—10 luni anual, sînt reglementate de art. 13, lit. c. din Ho- tărîrea nr. 30/1983 a Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare. Această reglementare prevede că persoanele care lipsesc temporar din imobil — una sau mai multe luni calendaristice — și care pe timpul absentei își păstrează, potrivit legii, dreptul de folosință asupra suprafeței locative pe care o dețin pot fi scutite în lunile respective numai de plata cheltuielilor aferente consumului de apă, taxei de canalizare, ridicării gunoiului menajer, vidanjării, consumului de energie electrică pentru iluminatul părților comune, funcționarea hidroforului, plății energiei electrice consumate de ascensor, a combustibilului necesar preparării apei calde și consumului de gaze repartizat după numărul de persoane.Scutirea de plata acestor cheltuieli se poate acorda numai la cererea scrisă, adresată din timp de cel în cauză, comitetului asociației de locatari.Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN

pămîntul și am avut atîtea rezultate bune, sint uneori în încurcătură".Cu convingerea că ceea ce ar avea de spus Marin Cocoșilă, Teodor Restea, inginerul-șef al stațiunii, inginera Stănica Nicolae. sau Elena Crîșmac, secretarul comitetului de partid, se referă tot la valoroasele rezultate din cercetare re-

tr-un fel, cam izolați și de cele trei orașe care ne sînt vecine) ne-au determinat să găsim resurse pentru a ne păstra tinerețea sufletului".Ing. Elena și Ion Sandu: „La Mărculești se muncește cu pasiune, cu ambiția de a fi la zi cu toate noutățile din lume. Grija noastră, truda noastră se îndreaptă acum spre obți-

de ajuns să fii încadrat pe post de cercetător".„Cu noi a fost mai simplu în meserie — spune inginerul Ștefan Oană. Sîn- tem fii de țărani și cunoaștem pămîntul de copii. Eu m-am hotărît ceva mai tirziu Să fac facultatea — eram tehnician agronom la Direcția Agricolă Craiova, aveam o viață relativ ușoa-
CÎMPUL
- MANUAL DE AGROTEHNICĂ

comandate și aplicate pentru marea producție, dăm cuvîntul... noii generații de cercetători de la stațiunea Mărculești. Ing. Tudor Popa, laboratorul de furaje : „La prima vedere, viața noastră, împărțită între cîmp și grijile casei — toți sîntem căsătoriți, avem copii — pare monotonă. Dar nu este așa. Contactul permanent cu institutul de la Fundulea, cu specialiști de înaltă clasă, exigențele mereu crescînde ale agriculturii noastre moderne nu ne dau răgazul plafonării, nu avem timp să ne, plingem. Poate tocmai aceste condiții deosebite (sîntem, în*

nerea unei a doua producții de soia în același an. Avem nevoie de soiuri foarte precoce și de floa- rea-soarelui și putem să le obținem, clima și condițiile de lucru sînt tocmai ce trebuie. Iată, acum producem sămînță de categorie biologică superioară de in, soia și fasole. Observațiile noastre, zeci și zeci de ore de studiu țin de culturile comparative la hibrizi de floarea-soarelui și soiuri de in foarte importante pentru ameliorări".Ing. Leliana și Ion Voinea : „Ca să fii cercetător intr-o stațiune de cercetare cu tradiție nu-i

ră, nu se compară cu Ce fac acum... M-am gîndit totuși că un agronom sau, mă rog, cine lucrează pămîntul nu are voie să greșească. Trebuie să știe tot. Iar eu și soția mea, Maria, am hotărît că acesta trebuie să ne fie țelul".Dacă socotim că inginerii Maria și Ștefan Oană au terminat facultatea în 1985, că au fost repartizați la I.A.S. Vlădeni, că au lucrat acolo la orezărie și, lucru remarcabil, fermele lor au fost printre primele, dacă adăugăm faptul că acum, în cercetare. Ștefan este în stare să spună specialiștilor multe lucruri despre aplicarea erbicidelor, iar

afirmația, el ne relatează că la restaurantul din comună, aparți- nînd de această cooperativă, jurnalul cumpărătorului nu este la îndemîna cetățenilor și nu este întocmit așa cum prevăd dispozițiile legale. De asemenea, nu există nici registru unic de control.Să nu se creadă cumva însă că cetățenii n-ar avea ce sesiza în legătură cu modul in care prestează serviciile această unitate I De pildă, programul de funcționare nu este afișat, după cum nici prețurile la multe produse, personalul restaurantului nu poartă ecusoane și nici halate, ordinea și curățenia în sala de servire lasă de dorit etc.Așteptăm și opinia conducerii cooperativei.
• La întreprinderea de Sticlărie 

și Porțelan Dorohoi, județul Botoșani, înțelegîndu-se bine cerința că ștacheta calității produselor poate fi ridicată cît mai sus numai cu cadre bine pregătite profesional, în acest an, 1 400 de oameni ai muncii urmează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale, iar alți 70 de muncitori — cursuri pentru însușirea celei de-a doua meserii. De asemenea, așa cum ne scrie corespondentul voluntar Ne- culai Mistrinescu, în această unitate există o preocupare constantă și în domeniul introducerii progresului tehnic. în acest an, de pildă, ca urmare a aplicării inițiativei „Fiecare cadru tehnic, ingineresc și de specialitate să rezolve anual cel puțin o problemă tehnică", s-au aplicat mai multe studii, între care: extinderea folosirii în întreprindere a discurilor diamantate, fabricarea de veioze sitografiate, optimizarea consumatorilor vitali, realizarea inovației „mașină de șlefuit abajoare cu mai multe posturi"1 și altele.

O Gospodărești și nu prea. Orașul Rovinari se dezvoltă pe zi ce trece tot mai mult, pe harta sa apârind mereu noi obiective edili- tar-gospodărești, dovadă a hărniciei locuitorilor săi. în contrast însă cu aceasta, ne sesizează muncitorul Nicolae Tristu, corespondent voluntar, de cîțiva ani a început construcția unei stații de epurare a apelor uzate, dar după ce s-au turnat betoanele la cele patru ba- taluri și s-a inălțat clădirea, lucrările au fost abandonate. O dată cu trecerea timpului, ce s-a construit a început să se degradeze, căpătînd aspect de ruină.Corespondentul voluntar ne semnalează, de asemenea, că mai multe autobene aparținind coloanei Rovinari a întreprinderii de Transporturi Auto Dîmbovița au fost abandonate Ia marginea orașului între drumul ce duce la secția de utilaje Fărcășești și calea ferată Rovinarf-Filiași, nu departe de stația de sortare. în aceeași zonă există și alte cantități de fier vechi care ruginește amestecat cu gunoiul menajer ce se depozitează aici.Sperăm că semnalele corespondentului voluntar vor fi recepționate cu promptitudinea cuvenită de forurile competente ale orașului.• Deși la chioșcurile de difuzare a presei din municipiul Cluj-Na- poca ziarele ajung în ziua apariției —• ne semnalează ing. Vladimir Sârbu, strada Piatra Craiului nr. 29, din localitate — cei care au abonamente primesc de multe ori presa abia a doua zi. Exprimindu-și nedumerirea în legătură cu acest fapt, cititorul nostru, pe bună dreptate, se întreabă de ce oare cei care răspund de difuzarea presei nu iau măsurile corespunzătoare ca și abonamentele să se distribuie în aceeași zi 7• Cînd doi se ceartă... păgubesc cetățenii. în urmă cu cîțiva ani, ne relatează corespondentul voluntar Nicolae C. Marin, din Drobeta-Tr. Severin, conducerile întreprinderilor județene de producție, prestări servicii și a celei de gospodărie comunală și locativă au înființat în cartierul „Veterani" din acest municipiu o unitate de umplut sifoa- ne. Sifonăria a funcționat pînă nu de mult în condiții normale într-o încăpere-anexă de la punctul termic nr. 7. De curînd, această unitate a fost închisă, pe motiv că cei de la punctul termic vor să înființeze în încăperea respectivă un atelier de reparații, care, se pare, nu le este chiar atît de necesar.Cum însă cele două întreprinderi n-au ajuns încă la o înțelegere cu privire la găsirea unui alt spațiu corespunzător pentru sifonărie, cei care au de suferit sînt cetățenii din cartier. Cine și, mai ales, cînd va găsi soluția 7

Maria anul trecut a obținut rezultate mult apreciate la Fundulea în domeniul ameliorării griului și orzului, putem să credem că, la fel cu colegii lor de generație, au pornit pe drumul cel bun. Ce se află dincolo de pasiunea lor pentru meserie, dincolo de ambiția de a reprezenta, fiecare în felul lui, o școală, o concepție despre viață 7 Imaginați-vă trei sau mai multe familii de specialiști, foarte tineri, foști colegi de facultate, toți căsătoriți, toți au copii, locuiesc împreună in același bloc, al specialiștilor, iubesc muzica, filmul, cartea și lungile, minunatele seri de familie, in care toți, fără excepție, făuresc visuri de viitor cu

A

încredere și speranță, și veți găsi o familie unică, un copac tînăr, veșnic verde, tocmai aici, în Bărăgan, în plin soare și lumină. Simbol al încrederii tinerilor cercetători în știință, în triumful ideii cutezătoare. Imaginați-vă și veți putea spera, alături de ei, că toate comorile, rezultatele științifice obținute pe parcursul a șaizeci de ani de existență a stațiunii sint pe mîini bune, într-o continuă împlinire și strălucire, pentru cauza științei : propășirea patriei, a poporului nostru.
Rodica S1M1ONESCU 7
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întreprinderile agricole de stat CAMPANIA AGRICOLA DE VARA
pot și trebuie să devină un model

pentru întreaga agricultură
la cel mai bun nivel de organizare!

La rezultatele terea producției ție au adus și întreprinderile agricole de Aceste unități, prin gradul lor de înzestrare tehnică și materială, prin numărul de specialiști calificați, sint chemate să contribuie în mult mai mare măsură la sporirea generală a producției agricole. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint necesare măsuri deosebite pentru îmbunătățirea radicală a activității întreprinderilor agricole de stat, care pot și trebuie să devină

obținute în ultimii ani în creș- agricole o însemnată contribu- stat. toate un model de organizare și de eficiență. Și sint multe din întreprinderile agricole de stat adevărate uzine de producere a cerealelor, legumelor, fructelor, strugurilor și produselor zootehnice. Cu toate acestea, de la un timp, în unele din aceste unități s-au înregistrat producții cu mult sub posibilități, în destule întreprinderi chiar sub nivelul producțiilor obținute de cooperativele agricole cu rezultate in general bune. Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, în acest sector au fost întreprinse in ultimii ani analize urmate de măsuri practice menite să crească mult potențialul lor de producție, să

îmbunătățească substanțial situația lor economi- co-financiară, să le transforme în adevărate puncte de referință pentru toate unitățile din agricultura noastră. Asemenea analize au avut loc și recent, la care au participat cadre de conducere din aceste unități, activiști de partid, oameni chemați să dea o nouă față, noi impulsuri activității din acest sector al agriculturii noastre socialiste.Redăm în grupajul de față relatări de la trei asemenea analize care au avut loc în județele Buzău, Suceava și Teleorman.

SECERIȘUL ȘI SEMĂNATUL CULTURILOR DURLE
INTENSIFICATE LA MAXIMUM!

Sint tnate cnnditiiie pentru 
producțiile agricole

a spori mult

ceie stat mai
Așa cum s-a subliniat în cadrul analizei de duminică, 18 iunie, efectuată de secretariatul Comitetului Județean de Partid și Trustul I.A.S. BUZĂU, cu cîțiva ani in urmă cinci întreprinderi agricole de tindeau — prin activitatea totbine organizată și desfășurată, prin rezultatele economico-financiare obținute — să devină adevărate unități- model pentru agricultura buzoiană. Dispunind de o puternică bază teh- nico-materială, de un pămînt fertil și un număr însemnat de specialiști, agricultura de stat buzoiană avea create condițiile necesare Împlinirii acestui deziderat major, subliniat deseori de secretarul general al partidului. în 1988, care a fost un an cu condiții climatice deosebit de favorabile agriculturii, revirimentul scontat și așteptat nu a fost insă pe măsura potențialului tehnico-mate- rial și uman de care dispun aceste unități — doar una, I.A.S. Săhăteni, obținind beneficii. Practic, eficiența programelor de redresare economică și financiară stabilite la nivelul județului și al fiecărei unități in parte s-a regăsit numai in cele 80 de cooperative agricole de producție din județ, care au încheiat bilanțul anului agricol 1988 cu un beneficiu de 75 milioane lei, iar pe primele cinci luni din acest an cu 11 milioane lei. Demn de remarcat este și faptul că în multe cooperative agricole de producție, între care cele de la Padina, Gherăseni, Smeeni, Pogoanele, Boldu, Mihăilești, Podgoria, Glodeâ- nu-Siliștea și altele, s-au obținut producții de cereale, lapte, carne și lină superioare celor realizate în trei dintre .unitățile agricole de .stat,> în spirit critic și : autocritic, directorii, secretarii comitetelor de partid din cele cinci întreprinderi agricole de stat au arătat, în cuvintul lor, că în rindul unor cadre, al unor șefi de ferme și de sectoare mai persistă încă atitudini de automulțumire, de suficiență, de sustragere de la control, de delăsare, iar în cazul unora chiar de plafonare, rutină și inerție în aplicarea noilor tehnologii și a cuceririlor științei agricole. Iar de aici și pină la căutarea unor justificări „acoperitoare" pentru producțiile mici obținute nu este decît... un pas. „Este necesar ca ne lingă întronarea ordinii și disciplinei — sublinia inginerul Dumitru Năstase, directorul I.A.S. Săhăteni — să insistăm mai mult asupra dezvoltării gindirii economice a tuturor specialiștilor și lucrătorilor din agricultură, fiindcă mulți se obișnuiseră să cheltuiască oricît și oricum pentru obținerea unui produs, să facă investiții nerentabile, preocupîndu-se mai puțin de organizarea științifică a muncii, de aplicarea principiilor conducerii colective, a experiențelor valoroase și a noilor tehnologii".Cu deosebită tărie a fost criticată în cadrul analizei superficialitatea în rezolvarea unor probleme legate de cerințele unei conduceri și organizări științifice a muncii din acest

sector. S-a arătat în acest sens că, în 1988, mai mult de jumătate din pierderile înregistrate la nivelul Trustului I.A.S. Buzău s-au localizat la întreprinderea Agricolă de Stat Cilibia, și aceasta datorită superficialității de care s-a dat dovadă în selecționarea unor cadre de conducere, fluctuațiilor anormale care au avut loc în rindul specialiștilor și șefilor de fermă. Soluția la care s-a ajuns în ultimul timp pare a asigura revirimentul așteptat, dar situația de aici a făcut obiectul unei analize severe tocmai pentru a se trage învățămintele necesare și a se acționa cu fermitate pentru preîntîmpinarea unor astfel de practici.Au fost aduse numeroase probe care fac din plin dovada că agricultura de stat a județului dispune de toate condițiile de a realiza producții și o eficiență ridicate, la nivelul cerințelor actuale. A fost dat, în acest sens, exemplul întreprinderii Agricole de Stat Buzău, unde, la un efectiv de 1 120 de vaci, producția medie de lapte obținută in 1988 a fost de peste 4 000 litri, iar pe primele cinci luni din acest an este de 1 740 litri lapte pe vacă furajată. Dincolo de preocupările ce au existat pe linia selecției și ameliorării efectivelor s-a insistat cu deosebire asupra importanței pe care a avut-o aici asigurarea furajelor cu valoare nutritivă și proteică ridicată. în a- ceastă ordine de idei, s-a cerut ca în toate unitățile să se treacă la, organizarea unor pajiști cultivate, amplasate în imediata apropiere a sectoarelor zootehnice, spre a putea fi gospodărite după cele mai exigente reguli agrotehnice. Dar nu numai in zootehnie, ci și în domeniul producției vegetale există in acest an posibilități certe de a spori producțiile medii la hectar, posibilități evidente acum nu numai la griu și orz, ci practic la toate culturile.O altă concluzie reținută cu prilejul acestei analize și al dezbaterilor care au avut loc vizează direct necesitatea întăririi rolului organizațiilor de partid, de masă și obștești din cele cinci unități în conducerea activității, în exercitarea controlului și mobilizarea întregului personal muncitor pentru înfăptuirea întocmai a hotăririlor de partid. De asemenea, așa cum au subliniat numeroși participanți la dezbatere, se impune intensificarea muncii politico-educative de la om la om, care să determine întărirea spiritului critic și autocritic, combaterea tendințelor de dezinformare și ascundere a realității, a atitudinilor de formalism și automulțumire. în acest context, birourile de coordonare a activității politico-organizatorice din cele cinci consilii agroindustriale de stat și cooperatiste trebuie să se implice mai mult în activitatea întreprinderilor agricole de stat, să controleze modul in care se aplică principiile muncii și conducerii colective.
Stellan CHIPERcorespondentul „Scinteii"

tivității economico-financiare a fiecărei întreprinderi agricole de stat și a trustului I.A.S. ; realizarea pină la sfîrșitul lunii iunie a efectivelor de animale planificate ; recuperarea pagubelor de la cei vino- vați pentru mortalitățile la taurine, prin completarea efectivelor de animale ; finalizarea lucrărilor de investiții și modernizări în zootehnie ; creșterea pină la sfîrșitul lunii iunie, prin buna furajare și îngrijire a taurinelor, a producției-marfă de lapte la peste 10 litri pe zi pe cap de vacă.

Sint măsuri judicioase, dar materializarea lor este condiționată de îmbunătățirea activității tuturor celor ce lucrează în sectorul agriculturii de stat a județului Suceava, de modul în care organele și organizațiile de partid vor acționa pentru mobilizarea tuturor forțelor la executarea volumului mare de lucrări pe care îl rea producțiilor pentru acest an.
Savacorespondentul „Scinteii"

presupune realiza- mari prevăzute
BEJ1NAR1U

Măsuri menite să ducă la îmbunătățirea
întregiiîn analiza referitoare la activitatea în domeniul agriculturii de stat ce a avut loc la Comitetul Județean de Partid SUCEAVA s-au abordat o serie de probleme care au făcut ca rezultatele din acest sector să nu fie pe măsura posibilităților. S-a subliniat mai ales faptul că, datorită rezultatelor slabe din zootehnie, produc- ția-marfă pe primele 5 luni ale anului este mai mică decît cea planificată. Și aceasta întrucit la producția de lapte și carne se înregistrează o restanță destul de mare, în principal din cauza unor serioase neajunsuri în desfășurarea activității din acest sector. Situația econo- mico-financiară slabă se datorează și numărului mare de mortalități. Cele mai mari pierderi s-au înregistrat la întreprinderea de Stat pentru Creșterea și Industrializarea Porcilor Verești, unde s-au produs abateri nepermise de la tehnologiile de producție, în special in ce privește furajarea efectivelor. Totodată, la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, întreprinderile agricole de stat au prevăzut, in unele cazuri, cheltuieli mai mari decît cele aprobate în haremurile din Decretul 236 din 1986. De exemplu. întreprinderea Agricolă de Stat Suceava a planificat cheltuieli de 9120 lei pentru întreținerea unei vaci, față de 7 895 lei cit este prevăzut în decret, la orz de toamnă cheltuielile sint mai mari decit cele admise cu 715 lei pe hectar, iar la griu cu 869 lei pe hectar. Analizînd cauzele care au determinat aceste depășiri, s-au luat măsuri pentru refacerea bugetului de venituri și cheltuieli Ia nivelul haremurilor prevăzute in decretul menționat.Depășirea costurilor a dus la înregistrarea pe trustul I.A.S., în primele 5 luni ale anului, a unor pierderi mai mari decît valoarea celor înregistrate in aceeași perioadă a a- nului trecut. Rezultate nesatisfăcătoare s-au înregistrat însă și în ceilalți ani. în 1988, în loc de beneficii planificate în valoare de 20,5 milioane Iei s-au înregistrat pierderi. Aceasta, în pofida faptului că fermele întreprinderilor agricole de ștat sint situate în zonele favora-

activitățibile pentru agricultură, cu terenurile cele mai bune din județ și dispun în plus față de cooperativele agricole de producție de un material biologic în zootehnie net superior.S-a apreciat, totodată, că, în unele cazuri, contribuția cadrelor de conducere, începind de Ia directori și pină la șefii de ferme, la organizarea și desfășurarea activității este deficitară, în primul rind la I.S.C.I.P. Verești. Și în unitățile agricole de stat din județul Suceava și-au găsit loc unele cadre, îndeosebi specialiști, cu o slabă pregătire profesională, care nu se ocupă cu toată răspunderea de rezolvarea problemelor de producție. De fapt, una din concluziile analizei amintite a fost aceea că principala cauză a rezultatelor slabe din agricultura de stat a județului o constituie stilul defectuos de muncă al cadrelor din conducerea trustului și a întreprinderilor. Lucru dovedit și de faptul -că unele cadre trec zilnic prin aceleași subunități, dar lipsurile nu sint înlăturate. în acest sens, s-au analizat comportarea cadrelor și modul în care se angajează în soluționarea problemelor ce condiționează realizarea indicatorilor de plan. în cadrul ședinței, fiecare director de întreprindere a raportat despre activitatea desfășurată, despre măsurile pe care le are in vedere pentru rentabilizarea unității pe care o conduce. între măsurile stabilite în cadrul analizei de la nivel de județ se numără intensificarea muncii politico-organizatorice desfășurate de organizațiile de partid pentru asigurarea conducerii unitare a întregii activități din I.A.S. ; întărirea controlului de la toate nivelurile, in mod deosebit de la comitetul județean de partid și sucursala Băncii pentru Agricultură, în toate unitățile privind modul de organizare și conducere a acțiunilor ce condiționează realizarea producțiilor planificate ; urmărirea înfăptuirii prevederilor din programele de redresare econo- mico-financiară și completarea acestora cu noi măsuri care să asigure rentabilizarea unităților ; analiza decadală, în cadrul secției agrare a comitetului județean de partid, a ac-

In prim-plan întărirea ordinii 
si disciplinei in muncăPe baza rezultatelor din anul 1988, ca și a celor din perioada ce a trecut din 1989, s-a apreciat că în agricultura de stat a județului TELEOR

MAN, care deține 57 000 ha de teren arabil și tive de animale le întreprinderi lizări notabile —, înregistrat o serie de neajunsuri care au condus la o activitate economi- corfinanciară necorespunzătoare. La griu, de pildă, recolta medie la hectar a fost de 5 002 kg, față de 8 103 kg la C.A.P. Furculești, 7 665 kg la C.A.P. „Unirea" Islaz, între 6 230— 6 540 kg la C.A.P. Dracea, Purani și Lița. Diferențe mari și la orz, unde producția medie la hectar pe ansamblul trustului I.A.S. — 5 460 kg — este mai mică cu mult față de rezultatele unor C.A.P. : 8 440 kg —Baciu, 7 150 kg — Zîmbreasca, 7 233 kg — Urluiu, 6 767 kg — Beuca, 6 587 kg — Moșteni etc. La floarea- soarelui s-au realizat 1911 kg la hectar în medie, comparativ cu peste 3 050 kg obținute la C.A.P. Moșteni și Comoara, între 2 500— 2 608 kg la C.A.P. Lisa, Putineiu și Furculești, ca să dăm doar cîteva exemple. La porumb, producția medie a fost departe de prevederile de plan, de posibilitățile și dotarea teh- nico-materială de care dispun în general întreprinderile agricole de stat. O situație mai bună s-a înregistrat în zootehnie, unde s-au îndeplinit o serie de indicatori de bază (ceea ce a asigurat unele locuri fruntașe între trusturile de profil), producția medie de lapte pe cap de vacă furajată fiind de 3 869 mică decît planul și anii precedenți.S-a apreciat că in tale s-au înregistrat tehnologiile de cultivare, că specialiștii nu au găsit cele mai adecvate soluții și metode pentru a obține rezultate mai bune in condițiile unui an agricol mai deosebit. In unele cazuri s-au depășit perioadele op- tiihe. de semănat, nu s-au realizat lucrări de calitate la efectuarea arăturilor și pregătirea patului germinativ, iar în toamnă s-ău înregistrat pierderi la recoltare. O slabă preocupare a existat pentru creșterea potențialului productiv al pămintu- lui, realizîndu-șe foarte puțin din programul privind lucrările agro- pedoameliorative. în cuvîntul lor, directorii I.A.S. Dobrotești, Mircea Popa, și I.A.S. Alexandria, Marian lagăr, au subliniat că și în acest an, datorită densității mici a spicelor pe fiecare hectar cultivat, producțiile de orz sint cu mult sub nivelurile planificate. „Este adevărat, spunea ing. Eugeniu rectorul I.A.S. Zimnicele, precipitațiilor în toamnă,

importante efec- — deși în une- s-au obținut rea- pe ansamblu s-au

litri, dar mai realizările din

da pregătirii terenului și efectuării semănatului orzului, a influențat evoluția ulterioară a plantelor, dar nici noi bine activitatea pentru irigarea de la griu am tuația este diul actual colte superioare. Iată de ce se impun mai multă ordine și disciplină în întreaga noastră activitate, creșterea răspunderii cadrelor de conducere, a specialiștilor și celorlalți lucrători pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin".S-a criticat faptul că în unele consilii de conducere se manifestă tendințe de a ocoli situațiile mai delicate sau uneori de a acoperi neajunsurile — ceea ce nu este de natură să mobilizeze gindirea și e- nergiile oamenilor pentru a-și uni forțele spre a putea rezolva problemele reale cu care se confruntă unitățile. Directorii întreprinderilor agricole de stat din Piatra, Bl^jești, Schela — Marin Boțea, Ion Becheru și, respectiv, Ion Drăghici — s-au referit la necesitatea imprimării unui înalt spirit de răspundere și exigență în activitatea organelor de conducere colectivă, pentru ca acestea să-și îndeplinească întocmai a- tribuțiile sporite conferite de lege.Atit din dezbateri, cit mai ales din cuvîntul primului-secretar al comitetului județean de partid a reieșit necesitatea întăririi rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid din agricultura de stat pentru creșterea exigenței comuniste și a răspunderii față de îndeplinirea sarcinilor, pentru efectuarea unui control permanent și eficient la toate nivelurile, pentru selecția, pregătirea și promovarea cadrelor, intensificarea muncii de educație a tuturor lucrătorilor in spiritul normelor eticii și echității socialiste. O atenție deosebită trebuie acordată organizării și desfășurării adunărilor generale de partid, care trebuie să devină cu adevărat școli de educație comunistă, în care să se dezbată principalele probleme de care depinde bunul mers al activității din colectivul de muncă respectiv.în acest cadru s-au conturat măsuri menite să asigure o schimbare radicală a întregii activități, îmbunătățirea climatului de muncă în fiecare unitate, astfel incit să se asigure strîngerea la timp a recoltei și efectuarea celorlalte lucrări agricole, îndeplinirea sarcinilor de producție și economice ce revin tuturor întreprinderilor agricole de stat din județul Teleorman.
Stan ȘTEFAN corespondentul „Scinteii

nu ne-am organizat mai a asigura răsărire a culturii. Dacă acționat mai energic, si- acum total diferită, sta- al culturii anunțind re-

Sint zile de seceriș în condiții climatice "mai de muncii lor de partid concentreze spre încheierea mai scurt timp a recoltării Iui, iar acolo unde lanurile copt să se treacă imediat la tarea griului. Acum, cînd aria secerișului se extinde treptat in toate zonele țării, cînd trebuie acționat grabnic pentru încheierea neîn- tîrziată a prașilelor mecanice si manuale, cînd este necesar să fie suplimentate forțele pentru strîngerea și depozitarea grabnică a furajelor, se poate afirma cu îndreptățit temei că ne aflăm intr-un moment al activității agricole cu cea mai bogată agendă de lucrări urgente.Deși condițiile climatice nu au fost tocmai bune pentru seceriș, mai ales în ultimele zile, iată că la această dată în 10 județe din zona întîi recoltarea orzului este în stadiu avansat sau s-a încheiat.Consemnind aceste realizări, trebuie arătat că, totuși. în unele unități agricole, secerișul orzului nu se desfășoară la nivelul posibilităților și al cerințelor actuale. Nu numai pe seama condițiilor climatice trebuie puse rezultatele mai slabe din unele unități agricole. în cauză se află deficiențe în organizarea muncii și o slabă activitate de îndrumare și control din partea factorilor chemați să asigure buna desfășurare a secerișului. Este necesar

mai puțin favorabile, și toc- aceea eforturile oamenilor din agricultură, ale organe- stat și organizațiilor de la sate trebuie

DÎMBOVIȚA

de să se în cel orzu- s-au recol-

să se înțeleagă cu toată claritatea că momentul in care ne aflăm impune o puternică mobilizare a tuturor forțelor de care dispune agricultura noastră, acțiuni ferme pentru eliminarea oricăror forme de încălcare a disciplinei muncii, a normelor care stabilesc sarcinile și răspunderile cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură. Săp- tămîna în care ne aflăm este hotă- ritoare pentru încheierea secerișului orzului în județele din sudul, sud-vestul și sud-estul țării. Există, de asemenea, condiții ca în unitățile agricole din sudul țării să se treacă la recoltarea griului. Suprafețele de pe care se recoltează griul și orzul sint foarte mari, iar timpul în care trebuie făcute aceste lucrări este scurt, ceea ce presupune ca de acum să se lucreze zilnc cu toate forțele disponibile. Pretutindeni, secerișul trebuie astfel organizat incit tocmai în aceste condiții de lucru mai dificile ritmul recoltării crească de acum cuAceasta presupune ca ____________formațiilor de recoltare să fie planificată nu pe întreaga durată a sâptăminii, și nici măcar pe zile, ci pe fiecare oră bună de lucru in Ian, iar specialiștii să fie permanent in cîmp spre a identifica cu operativitate parcelele sau porțiunile de parcele apte de seceriș și a asigura calitatea lucrărilor. Acțio- nînd pentru folosirea combinelor la întreaga capacitate, ceea ce presupune nu numai menținerea lor in permanentă stare de funcționare, ci

să fiecare zi. activitatea

și realizarea unei corelări perfecte între capacitatea de recoltare și cea de transport, există condiții ca în fiecare unitate să se respecte fluxul de lucrări stabilit prin programul acestei campanii. Facem această subliniere întrucît din modul in care s-a desfășurat pină acum secerișul orzului rezultă că în multe cazuri ritmurile scăzute la seceriș, dar mai ales decalajul ce a apărut între recoltare și însămin- ' țarea culturilor duble se datorează în principal deficiențelor serioase ce se manifestă în livrarea producției la bazele de recepție și strîngerea paielor de pe miriști în vederea asigurării frontului de lucru pentru tractoarele repartizate la executarea arăturilor.întregul efort pentru încheierea grabnică a secerișului trebuie să aibă ca scop precis realizarea unor ritmuri mult superioare celor înregistrate săptămina trecută, spre a se putea încheia grabnic secerișul orzului în toate județele țării, iar pe măsură ce lanurile de griu se vor coace, să se treacă din plin la recoltarea lor. Deosebit de important in acest sens este ca pretutindeni să se sădească în conștiința oamenilor convingerea că prin- tr-o organizare bună a muncii, printr-un efort maxim se pot realiza ritmurile înalte ce trebuie atinse de acum la seceriș în toate unitățile agricole, astfel incit campania agricolă de vară să se desfășoare în toate județele conform programelor stabilite inițial, conform cerințelor actuale.

Decalajele - grabnicTovarășul Constantin Popescu, director adjunct al Direcției Agricole 
a județului Dîmbovița, aprecia că în această vară sint condiții dintre cele mai propice ca porumbul pentru boabe, plantele de nutreț și legumele în cultură dublă să răsară repede, să beneficieze de o vegetație corespunzătoare, să ajungă la maturitate și, în consecință, să se -obțină producțiile planificate, deoarece solul dispune de umiditatea necesară. Important este ca aceste condiții să fie pretutindeni valorificate pe deplin, trecindu-se imediat după recoltarea orzului la strîngerea paielor, pregătirea terenurilor și semănat. Orice întîrziere, a completat interlocutorul, duce la diminuarea recoltei. De a- ceea, în aceste zile semănatul culturilor duble reprezintă, alături de recoltarea cerealelor păioase, o acțiune prioritară.în ce stadiu se află, concret, această lucrare 1 Pină luni seara au fost

înlăturateeliberate de paie 54 la sută din nurile de pe care s-a secerat și au fost semănate cu porumb sută din suprafața planificată la sută cu plante de nutreț. Realizările nu sint, în nici un caz, de natură să satisfacă. înainte de toate, este evident faptul că se așteaptă prea mult după trecerea combinelor pentru a se stringe și transporta paiele. Se Înregistrează, de asemenea, întirzieri la pregătirea terenului și semănat. Este adevărat că în județ au căzut ploi in ultima vreme, în anumite intervale de timp chiar zi de zi, ceea ce a îngreunat desfășurarea lucrărilor, determinind în anumite cazuri întreruperea activității zile întregi. Aceasta este, desigur, o cauză a rămînerilor în urmă, dar nu singura. în Consiliul Unic Agroindustrial Crîngurile, bunăoară, a fost semănată jumătate din suprafața prevăzută, nivelul atins fiind deci cu mult deasupra mediei pe județ. Cum

tere- orzul 20 la și 6 se explică acest rezultat ? Tovarăș Marin Vintilă, președintele consili lui, ne-a răspuns : „După combii am intrat imediat cu presele de bal tat paie, apoi cu tractoarele A-l 8 echipate cu discuri grele și apoi i semănătorile. N-am lăsat să ne sc pe timpul bun de lucru". Așa s procedat peste tot unde semănat acestor culturi este avansat. Ceea nu s-a întimplat in unități precu cooperativele agricole de product Butimanu, Cornățelu, Gura Șuț Crevedia, Dobra, unde semănatul s efectuat pe suprafețe mici, O ata situație este cu atît mai greu de a mis cu cit această campanie a fc pregătită mai bine ca oricare all iar pe parcurs a fost asigurat t ceea ce a fost necesar in veder executării la timp a întregului volu de lucrări.
Gheorqhe MANEA,corespondentul „Scînte:

Matei, di- că lipsa în perioa-

fermele vege- abateri de la

în oricare din încăperile în muncesc cadrele de conducere întreprinderii Mecanice Navale Constanta se remarcă, înainte orice, terminalul așezat pe masade lucru. Un instrument devenit de cîțiva ani indispensabil în actul conducerii acestei unități, cu ajutorul căruia cei ce trebuie să ia decizii se informează asupra unui mare număr de date, pe care numai el, calculatorul, poate să le ordoneze, să le combine ultrarapid și să le sintetizeze in răspunsuri trebuitoare celor ce răspund de destinul întreprinderii....Inginerul Grigore Roșoiu, directorul întreprinderii, practică o anumită selectivitate față de imensele disponibilități ale calculatorului atunci cînd spune că „deocamdată" acesta îi este de imens folos în urmărirea evoluției consumului de energie electrică. „Din sfert în sfert de oră putem cunoaște, cu maximă precizie, consumul atît pe întreaga întreprindere, cit și pe multiplii consumatori care se află în cuprinsul ei".Inginera Mariana Stănescu, responsabil cu probleme energetice al întreprinderii, aflată de față la discuție, dezvolta subiectul, subliniind importanța urmăririi cu ajutorul calculatorului a consumului de energie electrică al întreprinderii. Reținem că dispecerul energetic al întreprinderii funcționează pe baza unui echipament de gestiune operativă a energiei și puterii electrice, numit „Egopec 30", și a contorilor de generatori de impulsuri. Acest echipament transmite calculatorului informații referitoare atît la putere, cit și la consumul de energie. Calculatorul prelucrează informațiile în funcție de programul întocmit, avîn- du-se în vedere puterea absorbită instantaneu, pe diverși consumatori. Echipamentul este conectat la 30 de puncte de măsură. Pe baza informațiilor culese se trasează grafice

cu consumul de energie înregistrat in diverse puncte de consum, precum și graficul de consum al întregii întreprinderi înregistrat din sfert în sfert de oră. Calculatorul poate oferi, de asemenea, rapoarte referitoare la consumul zilnic și lunar de energie și puterile medii absorbite pe patru paliere ale zilei.Desigur, calculatorul oferă șl alte posibilități de control asupra situației energetice, și anume stabi-

blul întreprinderii. Acum, calculatorul îl individualizează pe risipitor, ceea ce înlesnește intervenția operativă, în deplină cunoștință de cauză. „Ca să avem un grafic complet, documentat al consumului de energie pe o zi, preciza interlocutoarea, înainte de introducerea calculatorului doi oameni trebuiau să circule prin întreprindere 24 de ore. Că se consuma un timp imens pentru o asemenea operație este doar

derii să înscrie în primele cinci luni din acest an o importantă economie de energie.Utilizarea optimizarea getic este tului de conducerii cuția cu nescu, șeful* oficiului de a pus în evidență un spectru _____mai larg al implementării informa
calculatorului pentru folosirii factorului ener- doar o latură a efor- modernizare a actului în această unitate. Dis- ing. Nicolae Constanti- calcul, mult

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ NAVALĂ DIN CONSTANȚA

0 demonstrație convingătoare

a avantajelor modernizării producției
■lirea limitelor de consum al diverșilor consumatori interni. Deci se poate ști la un anumit interval de timp cit s-a consumat, cit mai este de consumat și ce măsuri trebuie luate atunci cînd se intră in „depășire". Deci calculatorul are reala și necesara posibilitate de a trage, din timp, semnalul de alarmă, de a avertiza, nu doar pe ansamblul întreprinderii, ci pe multiplii consumatori interni, cînd lucrurile nu evoluează așa cum s-a prevăzut inițial.Avantajele sint și de altă natură, în sensul că, pină la punerea în funcțiune a acestui sistem de urmărire a consumului energetic, existau „consumatori sacrificați". Abia pe urmă se căuta vinovatul adevărat al depășirii consumului de energie. Deci era oprit din activitate, adesea, cel ce nu era vinovat de depășirea consumului normat pe ansam-

un aspect ; că datele reflectau o situație de-acum depășită este alt aspect esențial, și din acest punct de vedere mi se pare că lucrurile stăteau cel mai rău. Acum, prin intermediul calculatorului, sîntem mereu pe fază. Cel mai mare avantaj al actualului sistem de urmărire a consumului de energie se relevă atunci cînd apar situațiile critice, pentru că se poate interveni prompt, cu maximum de folos".Faptul că problema energiei electrice este ținută acum riguros „în mină" nu numai că a înlăturat neplăcutele depășiri ale consumului normat, cu tot cortegiul de consecințe negative pe care le antrena o asemenea situație asupra desfășurării producției, dar a creat chiar posibilitatea de a realiza unele economii în anumite sectoare de activitate, ceea ce a permis intreprin-

ticii în întreprinderea constănțeană. Au devenit de pe acum operaționale programe complexe consacrate unor aspecte de fond ale desfășurării cu înaltă eficiență a activității productive, cum ar fi : evidența produselor contractate, întocmirea fișierului de comenzi interne (pe nave), defalca- rea consumului de manoperă pe meserii și ateliere, evidența consumului de materiale pe ateliere. „Pe a- ceastă cale, preciza interlocutorul, s-a reușit să se stăpînească țesătura extrem de complicată a unor procese tehnico-economice, care incumbă mii și mii de informații, pe care altă dată sute de oameni se străduiau să le «țină în mină-, bineînțeles fără prea mare succes".Deci, unei înalte precizii și operativități în informarea factorilor de conducere li s-a adăugat și o considerabilă economie de forță de mun-

că ; așa se explică in bună par creșterea substanțială în această î; treprindere a productivității mun< în primii trei ani ai actualului cii cinai cu mai bine de 38 la sută, < și realizarea în primele patru lu din acest an a unui ritm mediu < circa 17 la sută. După cum nu poa rămine un fapt desprins de virt, țile informaticii nici reducerea, primii trei ani ai cincinalului, a coi sumurilor specifice de energie ele trică cu aproape 19 la sută, ere terea, în aceeași perioadă, a indic lui de valorificare a metalului circa 87 la sută sau reducerea chelt ielilor totale la o mie lei producți marfă cu 31 lei și a celor materia cu 10.5 lei.Modul în care și-a aflat inform tica locul in efortul de creștere eficientei întregii activități econ mice la întreprinderea Mecani Navală din Constanța atestă depăț rea netă a acelei stări de practic re a informaticii ca ' instrument sine sau dedicată in majoritate pr blemelor de evidență economică. E periența unității constănțene ates că sistemele informatice reprezintă reușită tehnică și economică, cu ap cații distribuite in toate sectoarele i activitate ale întreprinderii. Aici ca culatorul este folosit în mod cure și a devenit un instrument la fel < important în luarea operativă a d ciziilor, ca și in gestionarea resu selor energetice, a materialelor, fo ței de muncă sau a mașinilor și ut lajelor. Rezultatele deja obținu ilustrează pe deplin adevărul că, ansamblul acțiunii de perfecționa a organizării și modernizare a pr ceselor de producție, informați, este o necesitate tehnică în efort de a realiza creșterea și mai pi ternică a productivității muncii, < a spori eficacitatea intervenției um: ne și rentabilitatea unității eci nomice.
Ioan ERHAN 
Lucian CR1STEA
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Importanța deosebită pe care partidul nostru o acordă îmbunătățirii pregătirii și culturii politice derivă din marile răspunderi care revin omului nou în edificarea propriului viitor, din necesitatea de a-i amplifica forța de înțelegere, de interpretare și soluționare a problemelor noi, de a-i accentua capacitatea de acțiune și intervenție revoluționară.Concepția novatoare, consecvent revoluționară a partidului nostru privind unitatea dialectică dintre dezvoltarea materială a societății și afirmarea tot mai rului subiectiv, conștient în ta socială nește de la vărul că voltarea conștiinței socialiste în conformitate cu mutațiile profunde ce au loc la nivelul existentei sociale, complexă și dinamică, constituie o cerință obiectivă a desfășurării procesului revoluționar neîntrerupt. în ampla și complexa activitate politi- co-educativă desfășurată de toți factorii cu atribu- tiuni educaționale, învățămîntul constituie forma . _____tuționalizat, principala modalitate de clarificare, influențare și modelare ideologică Ia nivel individual și macrosocial. întrucît eficiența studiului ideologic depinde în bună măsură de nivelul de pregătire, de personalitatea și activitatea propagandistului — concomitent cu grija pentru stabilirea unei structuri organizatorice judicioase — organele și organizațiile de partid, de masă și obștești din municipiul Sighișoara acordă o atenție deosebită selecționării și pregătirii temeinice a acestor cadre, sistemul general de instruire derulîndu-se pe două planuri — la nivel municipal și în unitățile economico-sociale. sub directa conducere a respectivelor comitete de partid.Avînd în vedere faptul că majoritatea covîrșitoare a comuniștilor desemnați să îndeplinească munca de propagandist sînt absolvenți sau cursanți ai universității politice și de conducere, cadre cu funcții de

puternică a facto-

conducere, oameni cu o temeinică pregătire politico-ideologică și teh- nico-economică de specialitate, cu maturitate politică, competență profesională și probitate morală, pregătirile la nivel municipal sint realizate cu o deschidere mai largă ; ele vizează pe lingă prezentarea consultațiilor și a recomandărilor bibliografice la temele din programă, informarea corectă și operativă, perfecționarea culturii politice a propagandiștilor, lărgirea orizontului lor de cunoaștere și asimilarea elementelor de ordin metodic care să asigure sporirea eficienței dezbaterilor

metodic, propagandiștii fiind in- struiți nu numai cu ce trebuie să facă, ci și cum trebuie să facă, să transmită și să educe, să adapteze — prin argumentare și demonstrație convingătoare — ideile principial- teoretice la specificul colectivității în care își desfășoară activitatea.De un real folos pentru perfecționarea pregătirii propagandiștilor se dovedesc a fi acțiunile de generalizare a experienței pozitive, consfătuirile metodice și schimburile de experiență, interasistențele și activitățile gen lecție deschisă, precum și studiile cu caracter de îndrumarevia- por- ade- dez- Propagandistul și cerințele
creșterii eficienței

studiului politico-ideologic
politico-ideologic cu statut insti- din cercurile de studiu. Beneficiind și de prezența unor propagandiști ai Comitetului Central al partidului, de participarea unor specialiști din județ și municipiu, pregătirile lunare cuprind prelegeri pe diferite aspecte ale politicii partidului și statului nostru, informări politice de sinteză, recomandări pentru perfecționarea studiului individual și stimularea participării cursanților la dezbateri. Tot în ideea activizării cursanților și pentru ancorarea învă- țămintului în problemele concrete ale fiecărui colectiv, pentru sporirea finalității sale practice, cu aceste prilejuri propagandiștii sint informați detaliat in legătură cu stadiul realizării sarcinilor și angajamentelor asumate, cu preocupările și prioritățile municipiului, ale diferitelor colective de oameni ai muncii. Pentru sporirea conținutului informativ și formativ-educativ al dezbaterilor din cercuri, promovînd schimbul de experiență și inițiativele valoroase, se insistă pe împletirea caracterului documentar al pregătirilor cu cel

și control efectuate de consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă, prin cărora se fac precizări, se dau explicații suplimentare, unele probleme teoretice și de metodologie. Este de menționat faptul că la pregătiri participă întotdeauna secretarii adjuncți cu probleme de propagandă și responsabilii colectivelor obștești ale punctelor de documentare politico-ideologică.Așa cum s-a amintit, pregătirile de la nivel municipal sînt completate în unități, diversificate pe categorii socioprofesionale, menirea esențială a acestor activități constind în seminarizarea documentelor nou apărute, în orientarea directă și concretizarea dezbaterilor din cercurile de studiu in funcție de realizările, sarcinile și preocupările colectivelor de muncă. Participînd la aceste pregătiri, propagandiștii sînt ajutați să-și orienteze eforturile în direcția conturării cît mai exacte a sferei problemelor care urmează să fie abordate în dezbateri, sint înar-

intermediulse clarifică

mâți cu argumente principiale, dar și practice, specifice locului de muncă respectiv, în vederea aprofundării tezelor și ideilor cuprinse în documentele de partid. Aceste activități facilitează găsirea unor forme și modalități mai interesante, mai atractive de desfășurare a învă- țămîntului politico-ideologic, inclusiv prin folosirea aparaturii moderne de care dispun majoritatea punctelor de documentare politico-ideologică.Concură, cu bune rezultate, la perfecționarea pregătirii propagandiștilor punctele de documentare politico-ideologică. Prin activități organizate pe microgrupuri, prin consultațiile asigurate individual, prin oferta material grafic șl mentar. gandiștii aici un consistent, sar desfășurării unor activități e- ficiente. sînt îndrumați să folosească sistematic sursele de informare cele mai adecvate și accesibile, sînt a- jutați să-și perfecționeze sistemul de pregătire individuală. de stimulare a dezbaterilor.Preocuparea perseverentă pentru temeinica pregătire a propagandiștilor, desfășurată sub conducerea comitetului municipal de partid, asigură cunoașterea de către aceste cadre, cu atribuțiuni și sarcini deosebit de importante, a obiectivelor, tezelor, orientărilor, sarcinilor și direcțiilor de acțiune cuprinse in monumentala operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în documentele de partid și de stat, a formelor șl modalităților de organizare și desfășurare a învățămîntu- lui politico-ideologic, astfel incit acesta să contribuie într-o măsură sporită Ia mobilizarea cursanților, a tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, la creșterea și educarea omului nou, animat de spirit revoluționar.

de biblio- docu- propa- obțin sprijin nece-

Zaharie TICUȘANdirectorul Cabinetului municipal pentru activitatea ideologică și politico-educativâ Sighișoara, județul Mureș
Monumentul

scris cu brazi
Fiecare avem un Emines

cu al nostru, un Eminescu 
pe care il înțelegem și il 
cinstim. Apoi, este Emines
cu al tuturor, un Eminescu 
Poet național. Acum ne 
vom referi nu la modul cum 
il înțelegem pe Eminescu, 
ci la un fel inedit în care, 
intr-un anume loc, poetul a 
fost cinstit de la ieșirea lui 
din timp și intrarea in eter
nitate. Un gest emoționant, 
mai puțin cunoscut, săvîrșit 
în urmă cu 50 de ani în 
Seini, acum cel mai tinăr 
oraș al Maramureșului. Dar 
iată povestea acestui fapt.

La mijlocul lunii martie 
1939, printr-un ordin tele
grafic al Marelui Stat Ma
jor al armatei române, s-a 
dispus aplicarea planului 
„Maramureș", deoarece tru
pele germane invadaseră 
Cehoslovacia, fiind amenin
țată granița de nord a 
României. Divizia 20 infan
terie, comandată de gene
ralul de brigadă Georgescu 
Pavel Ioan, și-a fixat punc
tul de comandă la Seini. Se 
împlineau 50 de ani de la 
moartea Luceafărului poe
ziei românești. Ostașii can
tonați in zonă de sub co
manda generalului au luat, 
in frunte cu comandantul 
lor, o inițiativă care va 
avea rezonanță in timp. Si

anume : să scrie eu trupul 
a 10 000 de molizi și pini, pe 
dealul Comja din Seini, la 
o altitudine de 653 metri, 
numele celui care ne-a în
scris in universalitate: EMI
NESCU. Realizarea planta
ției, in primăvara, anului 
1939, a fost precedată de o 
pregătire minuțioasă. Sol- 
dații au căutat puieți în pă
durile din jur și in pepinie
rele ocoalelor silvice, au 
săpat și amenajat terenul. 
Fiecare literă din cuvântul 
Eminescu a fost dispusă în 
ansamblu cu ajutorul unor 
profile făcute în teren, ast
fel ca să fie văzute cu clari
tate din piața comunei 
Seini. „Cînd am termi
nat operațiile pregătitoare 
plantării și am efectuat 
transportarea brazilor pe 
înălțime — relatează gene
ralul Georgescu — am adu
nat oamenii ce transporta
seră brazii și pe aceia ai 
centrului de rezistență, pe 
care din acea zi ii treceam 
de la facerea tranșeelor 
pentru apărare la realizarea 
unei tranșee mai puternice, 
aceea a plantării cu brazi, 
în pămintul de acolo, la 
Poarta Someșului, a nume
lui lui EMINESCU, care 
știam și eu și ei că este și 
rămîne cea mai strașnică 
fortificație pentru existen-

Organizația de pionieri în procesul 
instructiv- din școală

(Urmare din pag. I)Profesoara Maria Mihalcea se mîn- drește cu hărnicia purtătorilor cravatei roșii cu tricolor din unitățile pe care le îndrumă, Școala nr. 1 realizînd u-și și depășindu-și tul de muncă patriotică martie 1989. Zilele și record de recuperare a refolosibile au devenit grădinile școlilor și spațiile verzi din localitate se află permanent în grija copiilor și frumusețea lor vorbește de la sine. Și iată că acum trebuie să amintim și cea de-a treia pasiune a profesoarei Maria Mihalcea : florile. De primăvara pînă toamna tirziu, sute de flori — lalele, trandafiri, crizanteme — umplu grădina din jurul locuinței sale. Pentru dăruirea cu care se dedică activității educative cu copiii i-au fost inminate, cu prilejul adunării jubiliare dedicate aniversării a 40 de ani de la crearea Organizației Pionierilor, insigna și diploma de onoare a Consiliului Național al Organizației Pionierilor....Tot ceea ce întreprind organizațiile de pionieri din județul Cluj modelează personalitatea tinerilor a- nimați de vise și fapte, ce vor adăuga la vremea lor noi străluciri țării. Așa sint manifestările organizate sub genericul „Gind de copil in Epoca Nicolae Ceaușescu", „Biochim" — simpozion tehnico-științific pe probleme de chimie, biologie și de protecție a mediului înconjurător —, IDECAR, care reunește participarea celor mai pasionați și iscusiți pionieri pentru informatică, electronică, automatică, robotică, sau „Pana de aur", concurs ce înaripează vocația tinerelor condeie ș.a.Am cunoscut în aceste zile mai îndeaproape activitatea uneia dintre cele mai mari organizații de pionieri din județ, care a adus în decursul ultimilor ani multe titluri de fruntași la diferite competiții și acțiuni pionierești. Este vorba de organizația pionierilor de la Liceul nr. 15, cu profil de științele naturii. Numără peste 1 200 de pionieri, constituiți in 36 de detașamente. Comandantul-in- structor de unitate, profesoara Geor- geta Borzea, director adjunct cu munca educativă, este apreciată pentru pasiunea și dăruirea cu care își

angajamen- încă de la 1 săptămînile- materialelor tradiționale,

îndeplinește această nobilă sarcină politică și educativă. Ea ne-a vorbit despre participarea elevilor la marile acțiuni și concursuri pionierești. Organizația școlii se mîndrește cu cele peste 70 de premii și mențiuni obținute la competițiile pionierești, dintre care unele la fazele județene și naționale. De o largă participare și interes deosebit în rîndurile pionierilor se bucură participarea acestora la cele peste 500 de cercuri științifice și tehnico-aplicative, finalizate prin sesiuni de referate sub genericul „Măreția omului", acțiunile educative și expedițiile pionierești „Patrie română, țară de eroi", „Columna", avînd ca temă cercetarea elementelor de continuitate daco-romană în diferite zone din această parte a țării, expediție recompensată la nivel național, pentru rezultatele bune obținute, cu trofeul „Scutul dacic". Profesoara Georgeta Borzea ne-a vorbit cu aceeași pasiune și despre alte a- semenea manifestări și acțiuni, printre care „Vulturii Apusenilor", expediție care oferă elevilor posibilitatea de a cunoaște oameni și locuri din trecutul glorios de luptă al locuitorilor din munții lui Horea și Avram Xancu. Din aceste călătorii ei aduc imagini sau obiecte de artă populară, mărturii istorice care îmbogățesc expozițiile școlii. Am constatat la acest liceu clujean interesul cu care atît comandantul de unitate, cit și comandanții de detașamente, profesorii și pionierii au organizat și participat la simpozioane și concursuri tematice despre marile realizări obținute in anii de glorie ai epocii ce poartă numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, despre concursul „Cluj-Napoca ieri și astăzi" sau la cele despre personalități care s-au situat în fruntea marilor momente istorice care glorifică viața spirituală românească, așa cum este ciclul de manifestări consacrate centenarului Mihai Eminescu, intitulat „Ce-ți doresc cu ție, dulce Românie". Toate acestea se regăsesc pe planul educației, al învățăturii, al participării elevilor la acțiuni de muncă patriotică. Cu participarea lor, în cinstea zilei de 23 August și a Congresului al XIV-lea al partidului se organizează o microsrădină botanică. Ei au raportat îndeplinirea integrală a planului anual la munca patriotică, colectarea unor cantități de

ța neamului, amenințată 
atunci".

Copacii au crescut, insă 
in vremea celui de-al doi
lea război mondial, cind 
acest teritoriu a fost smuls 
din trupul țării, miini vrăj
mașe au dat foc acestui 
monument. Dar scriind un 
nume al eternității româ
nești, molizii și pinii nu au 
vrut să ardă toți.

După un timp, in 1964, sil
vicultorii din Seini, spriji
niți de profesorul Mihai 
Bălaj, au reluat inițiativa 
acelor oameni, refăcind lu
crarea. Au amenajat locul,

au retrasat literele și au 
plantat circa 2 500 de puteți 
de pin și molid. Fiecare li
teră are o lungime de 24 
metri, o lățime de 8 metri, 
iar corpul literei este de 3 
metri. în fiecare an, la 
cest monument scris 
brazi se execută lucrări 
întreținere și amenajare 
spațiului din preajmă 
pășune și pădure.

Pe vreme senină, cei
trec pe drumul spre Ne
grești și Satu Mare pot ve
dea cum se înalță spre boltă 
numele scris cu molid și pin 
al celui de la a cărui in

a- 
cu 
de

a

ce

trare în eternitate s-au îm
plinit o sută de ani. Silvi
cultorii, în semn de omagiu 
adus Luceafărului poeziei 
românești, fac permanent 
lucrări de întreținere a mo
numentului, la care parti
cipă elevi și locuitori din 
Seini.

Pe dealul Comja din ve
cinătatea Seinilor crește o 
pădure cu numele lui Emi
nescu. Oamenii Maramu
reșului l-au scris cu suflet, 
cu dragoste.

Gh. PARJA

„UNIVERS EMINESCIAN"„Mihai Eminescu — omul deplin al culturii românești" : sub acest generic, la Botoșani a avut loc un colocviu științific organizat sub egida Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă și a Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România. O întreagă suită de manifestări s-a desfășurat la Ipotești, vatra copilăriei poetului : în spațiul Muzeului memorial Mihai Eminescu — vernisarea expoziției „Locuri eminesciene" a pictorului Spiru Vergulescu. Tot șici consemnăm o meritorie inițiativă botoșăneană, realizarea unui fond documentar Eminescu de mare valoare, precum și a unei biblioteci Eminescu exhaustive, materializată în mare parte prin donația publicistului Ion C. Ro- gojanu din București. în Amfiteatrul de la Ipotești a avut loc o șezătoare muzical-literară „O- magiu la Luceafăr", realizată cu Orchestra Simfonică și Teatrul de Stat „Mihai Eminescu" din Botoșani, de scriitori români contemporani, invitați de seamă din marile centre culturale ale țării, care au rostit poeme și cuvinte de o- magiu dedicate Luceafărului poeziei românești ; seara, șezătoarea a fost continuată de un spectacol de sunet și lumină „La Eminescu", La Galeriile de artă „Ștefan Lu- chian" s-a deschis expoziția „Univers eminescian" a pictorului Mihai Bejenaru. în seria manifestărilor consacrate poetului național, la Centrul de Cultură și Creație al Sindicatelor din Botoșani a avut loc vernisajul expoziției numismatice „Arta, cultura și știința românească".La toate acestea s-a adăugat

spectacolul muzical-literar „Omagiu marelui Eminescu", realizat de orchestra simfonică și colectivul teatrului botoșănean, cu concursul unor poeți și scriitori, al unor in- terpreți și formații artistice din București si Iași. (Eugen Hrușcă).*Ostașii patriei, asemenea întregului nostru popor, cinstesc cu min- drie pe exponentul de geniu al gindiril, simțirii și aspirațiilor românești, cel cp dorea țării : „Brațele nervoase, arma de tărie / La trecutu-ți mare, mare viitor !“.Participanții la Simpozionul o- magial „Mihai Eminescu", organizat la Ministerul Apărării Naționale, au reliefat că prețuirea operei eminesciene a dobîndit adevăratele sale dimensiuni și semnificații în anii construcției socialiste, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, epocă de restaurare și restituire a tuturor marilor valori ale culturii românești — „Epoca Nicolae Ceaușescu". Activiști de partid, cadre militare, oameni de litere, actori de frunte ai teatrelor bucureștene au înfățișat valoarea inestimabilă și perenitatea o- perei Luceafărului poeziei românești, oferind momente de reală elevație spirituală și aleasă min- drie patriotică.Prin complexitatea problematicii literare abordate, prin atmosfera de înalt patriotism în care s-a desfășurat, simpozionul a exprimat respectul profund al celor ce servesc patria sub drapel pentru valorile perene ale culturii noastre, pentru tradițiile glorioase ale înaintașilor. (Agerpres)

materiale refolosibile cu mult peste sarcinile pe care le-au avut, ocunind astfel un loc fruntaș în întrecerea pe județ. Sint tot atîtea acțiuni, tot atîtea satisfacții care pun în evidență și calitățile de bun conducător ale profesoarei Georgeta Borzea, răsplătită recent pentru rodnicia muncii sale cu diploma de onoare a Consiliului Național al Pionierilor, acordată cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea organizației revoluționare a purtătorilor cravatei roșii cu tricolor....Două fapte semnificative : pionieri de la Smirdan, comuna Suharău, 
județul Botoșani, au predat o cantitate de fler suficientă pentru fabricarea a cinci autocamioane și o cantitate de hîrtie care ar fi îndeajuns pentru a se tipări jumătate din biblioteca școlii. în realizarea amplei palete de acțiuni educative ale pionierilor școlii de la Smirdan un merit aparte revine profesorului de matematică Gheorghe Crețu, comandant- instructor de unitate și director adjunct cu munca educativă în școală. Toți colegii săi recunosc, de altfel, preocuparea fecundă pentru a dinamiza întreaga activitate pionierească, pentru a stimula conlucrarea între cadrele didactice, intre comandanții- instructori, pentru implicarea mai puternică a tuturor in viața organizației revoluționare a purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor. Dar, fără îndoială, pentru ca activitatea unei or
ganizații de pionieri să abordeze atit 
de echilibrat și de complex toate do
meniile pe care le presupun viața de 
organizație și munca educativă la ni
veluri de realizare marcante, coman- 
dantul-instructor de unitate trebuie 
să-și asume misiunea grea și respon
sabilă de coordonator permanent, 
care face eforturi susținute pentru ca 
această conlucrare să dobindească un 
curs optim. Cadru cu experiență acumulată în peste un deceniu de muncă pionierească, comandantul-instruc- tor Gheorghe Crețu nu se mărginește numai la ceea ce ar reveni strict pionieriei. Ca director cu munca educativă, este alături de profesorii-di- riginți pentru a impulsiona acțiunile de ansamblu, instrucția și educația, studiul individual, practica productivă, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor — sublinia inspectorul școlar Valentin Rîpă, în urma desfășurării unui recent control în comuna respectivă. Pentru merite deosebite în activitatea pionierească, profesorul Gheorghe Crețu a fost distins cu „Diploma de onoare" a Consiliului Național al Organizației Pionierilor și recent cu Diploma și Medalia Jubiliară „A 40-a aniversare a Organiza- Zițiâi Pionierilor".Cu toată experiența, meritele, distincțiile și alte trofee obținute, co- mandanții-instructori trebuie să redevină mereu „elevi" la școala unor noi realizări, ei fiind Implicați în formele de perfecționare a muncii cadrelor pionierești, organizate la nivel județean. „în fiecare septembrie are loc, centralizat, timp de o săptămînă, instruirea directorilor adjunct! cu. munca educativă, ne spunea prof. Vasile Lungu, președintele Consiliului Județean al Organizației Pionierilor. Lunar %e programează o altă instruire, în cadrul căreia se fac rapoarte, schimburi de experiență, aetivități-model etc. De pildă, schimburile de experiență pe linie de propagandă s-au ocupat de metodologia desfășurării orelor de informare politică, a cercurilor și cluburilor de dezbateri politico-ideologice ș.a., ac- ............................ coman- Moda-țiuni care sînt dirijate de danți-instructori de unitate. ______litățile de realizare eficientă a acti- , vitătii de rostire și semnare a legă- mîntului pionieresc au fost prezentate amplu prin adunări-model, organizate în școlile nr. 12, 13, 14 din Botoșani, nr. 5 și 7 din Dorohoi, în școlile generale din Darabani și Să- veni. la Muzeul județean de istorie etc. Pe lingă acestea, mai sînt organizate și alte forme de perfecționare a comandanților-instructori de unitate. Prin ele se realizează pregătirea 
metodică, foarte importantă pentru ca toți conducătorii activităților pionierești din școli să devină cu adevărat factori dinamizatori ai procesului de instrucție și educație.

Mihai VISOIU 
Marin OPREA 
Eugen HRUSCA

Intr-o evocare tirzie, un cunoscut critic, istoric literar și poet făcea o asociere aparent paradoxală, punind în relație directă, prin mijlocirea cenaclurilor literare, tradiția și actualitatea vieții literare. Un asemenea „intermediar", desigur renumit, de vreme ce era alăturat fără reticente unor instituții prestigioase, precum universitatea sau biblioteca universitară, modelase, în opinia ilustrului înaintaș, existențele creatoare ale multor generații de scriitori, fizionomia lor morală și de oameni ai cetății. Dacă extindem îmbrățișarea Istorică asupra întregii noastre literaturi — să amintim doar de „Junimea", „Viata Românească" sau „Sburătorul" — se poate lesne observa participarea intensă, formativă la a- firmarea creației artistice a cenaclurilor literare, funcția lor reală de instituție culturală esen
țială. Dezvăluită astfel, apropierea de alți piloni al devenirii culturale nu pare nici paradoxală, cu atît mai puțin exagerată sau depășită ; temeiurile fixate de această prestigioasă tradiție literară — respectul pentru valoare, adevărul și demnitatea opiniei critice deschise, cultivare a dialogului public — se dovedesc a fi pentru viața literară la fel de necesare și actuale.Condițiile noi, superioare în care se dezvoltă întreaga noastră cultură au stimulat și acest domeniu. Cenaclurile literare s-au manifestat în toți acești ani intr-un climat favorabil descoperirii și călăuzirii unor virtuale capacități creatoare, afirmării și permanentizării în conștiința publică a valorilor confirmate, în- scriindu-se, alături de alte forme organizatorice moderne, într-o efervescentă mișcare artistică cu adevărat de masă. Aspectul nou, original al acestei mișcări artistice se cere aflat în dimensiunile sale nemaiin- tilnite, care au solicitat un adevărat sistem organizatoric articulat după criterii realiste, atotcuprinzătoare. Cenaclurile nu mai aparțin unor cercuri restrînse, închise de intelectuali dedicați în exclusivitate scrisului, ci, printr-o diversificare conformă cu evoluția întregii noastre culturi, au devenit un fenomen care cuprinde categorii largi, de la scri-

itori la muncitori, țărani, elevi, stu- denți, sau alte categorii de oameni ai muncii pasionați de literatură. Datele statistice consemnează, destul de relativ, existența a numeroase cenacluri pe lingă asociațiile scriitorilor, reviste literare, așezăminte de cultură, ale organizațiilor de tineret și sindicale, in școli și facultăți. Marea cuprindere reflectă poate cel mai fidel culturală straturile fesionale, _ _____au ceva de spus în spațiul creației
natura sa de instituție 
adine ramificată în toate sociale și categoriile pro- deschisă tuturor celor ce

prezența ședințelor publice și a unui mentor cu prestigiu recunoscut — condiții primordiale ale bunei funcționări a oricărui cenaclu — procesul intim al creației literare poate ieși „în lumina rampei" cu speranța că se încredințează nu numai unor colegi de vocație sau aspirație, ci și înțelegerii critice necesare discernerii valorilor de contrafaceri. în acest fel cenaclul creează și dezvoltă tra
diția lecturii publice a manuscriselor, realizînd o preselecție necesară. Prezența unei autorități critice de mare rectitudine morală poate face

pretenții. Tradiția literară în nici un fel dezmințită arată că debutanții, mai ales, se cer îndrumați de personalități scriitoricești și critice cu o bogată experiență șl autoritate, domeniu încă cu prea multe aproximații în peisajul larg al cenaclurilor literare. Regîndirea funcționării multora din acestea, în strinsă relație cu posibilitățile unor reale colaborări permanente cu Uniunea Scriitorilor și asociațiile acesteia, ar fi unul din pașii semnificativi ai creșterii nivelului general al activității cenacliste, al frînării înstăpinirii la conducerea

tivarea sprijinului se cere diferențiată în funcție de scopuri și posibilități. Vocațiile apărute in cercuri să fie îndreptate spre cenacluri, formă superioară de afirmare a acestora. Acest drum firesc este uneori obturat nu pentru că in cea mai mare parte a localităților nu ar ființa cenacluri, ci pur și simplu pentru că forurile care le îndrumă și sprijină adoptă o atitudine ingust- locală de cultivare a talentelor. Curios, dar adevărat, mulțimea forurilor îndrumătoare produce o diseminare a potențialului real in multe și mă-
CENACLUL LITERAR

„instituție" a cultivării tinerelor talente
literare sau în cultivarea pasiunii pentru frumos.Diversificarea și extinderea formelor de exprimare a vieții de cenaclu, de apreciat și de susținut în continuare, impune deopotrivă căutarea și aprofundarea căilor specifice de exprimare spirituală și culturală, pentru că expresia democratismului unei culturi ce aspiră la o largă difuziune nu poate fi separată de principiul creării valorilor specializate. Multiplele funcții și posibilități ale cenaclului nu pot și nu trebuie săt acopere menirea esențială a acestuia de grupare a oamenilor de vo
cație, de talent, chemați de aceeași pasiune, pătrunși de necesitatea de a propune opera publicului înainte de publicare, pentru a capta opinii pertinente, de înaltă probitate morală și estetică. Acestor deziderate le răspund, în mare, ședințele de cenaclu conduse de un scriitor, critic literar sau estetician, adesea adevărate autorități critice și morale, personalități cu larg orizont artistic, ferme opțiuni ideologice și estetice dăruite nobilei activități obștești. Prin

ca un cenaclu, în care opiniile circulă neîngrădite, să ofere sprijin real celui ce-și oferă manuscrisul judecății publice. Aspectul e de cea mal mare importanță pentru funcționarea normală a cenaclurilor, dar care nu întotdeauna își află necesara soluționare. O seamă de asemenea forme publice de confruntare literară se desfășoară fără o îndrumare calificată, în absența unui autentic spiritus rector. în lipsa acestora sau a unui cadru cel puțin calificat, cel ce-și prezintă lucrările judecății publice are șansa să fie asaltat de păreri contradictorii, arbitrare și subiective, fără suportul estetic necesar, care pot „promova" lucrări fără merite sau „respinge" altele în ciuda calităților reale, su- pralicitînd calități minore sau igno- rind, din neștiință sau rea-voință, virtuți autentice. Cel ce își propune lucrarea deliberării publice într-o astfel de incertitudine a estimărilor demobilizează, după cum ascensiunea confecționată nu poate fi un argument real al valorii, născînd peste noapte „celebrități" locale și false

acestora a veleitarilor cu aspirații de îndrumători.Strîns legat de acest aspect se află și continuul proces de atragere și menținere a oamenilor cu adevărat dotați. Existența unui „capital" artistic potențial sau afirmat în stare să ofere lucrări artistice face parte din însăși condiția spirituală a cenaclului, nu întotdeauna pe deplin realizată. De aici rezultă o activitate sub limitele acceptabilului în unele locuri, cu lucrări de slabă calitate, ședințe întîmplătoare, nivelul scăzut al discuțiilor nefiind compatibil cu exigențele critice actuale. Cauzele pot fi depistate în cel puțin doi factori, aparent disparați. O primă disociere se cere făcută între cercuri și cenacluri, care nu prea se mai face. Cenaclul trebuie să ră- mină o formă superioară de expresie publică a vieții literare, cu preocupări de creație predominante, pe cînd cercul să se mențină în zonele 
inițierii literare, ale lecturii de opere reprezentative tipărite, deci p formă de educație a lecturii publice. Ambele forme se cer sprijinite, dar mo-

runte formații : în întreprinderi, școli, instituții etc. Puține centre importante au reușit să concentreze în cenacluri cu autentică viață internă cea mai mare parte a forțelor creatoare locale, să facă din acestea puternice nuclee de iradiere spirituală, foruri de dezbatere publică de ținută intelectuală riguroasă și largă deschidere. A pune la cirma acestora simpli metodiști, fie ei și inimoși, lasă deschise multe supape diletantismului, tratării formale, birocratice a muncii de îndrumare, ilustrate de teancurile de procese- verbale amorfe încheiate după fiecare ședință. Restringerea și definitiva înlăturare a deficiențelor de organizare și îndrumare ar putea fi pasul necesar în creșterea calitativă a vieții cenaclurilor. O mai permanentă și nemijlocită implicare a Uniunii Scriitorilor și a asociațiilor sale, atragerea intelectualilor locali cu recunoscută probitate profesională și pasiune pentru literatură ar consolida hotăritor cenacluri de real prestigiu și folos. Aproximațiile existente încă în acest univers indi-

că necesitatea unor delimitări necesare pentru a face din cenaclul literar forma superioară in stare să medieze creației un proces de analiză publică, care precedeConstituite in jurul certe, călăuzite de un director, cenaclurile pot deveni spații de intensă atracție pentru forțele artistice reale ale unei zone, stimulînd dezvoltarea literaturii, influențînd evoluția autorilor, instituind atmosfera în care confruntarea opiniilor făcută cu pasiune, onestitate și competență poate valorifica superior virtuțile creatoare. Astfel format și condus, un cenaclu își poate exercita autoritatea critică diferențiat și subtil, incurajind — acolo unde se simte — vocația, călăuzind cu grijă și răspundere procesul dificil de cristalizare artistică. Mai mult, de aici pot porni spre paginile revistelor, spre edituri lucrări ce au primit confirmarea autorizată a simțului critic și a gustului sigur. Ca orice activitate creatoare care urmărește să se reverse în matca largă a culturii, publicarea rămine gestul final, omologarea publică a valorilor. Deși cu lungă tradiție, publicarea creațiilor din cenacluri se face sporadic, în puținele reviste literare care înțeleg să onoreze efortul creator al ce- nacliștilor nu ca un gest de complezență, ci ca pe o necesitate reală de din din cui ret sara operelor acestora. Tocmai multiplele virtuți dovedite de existența cenaclurilor literare reclamă un studiu mai atent în vederea optimizării structurilor organizatorice și a funcționalității acestora, așezarea mișcării literare profesioniste și de amatori pe temelii trainice, asigurarea condițiilor ca toate cenaclurile literare să devină autentice medii de formare a creatorilor și de sporire, prin educație estetică, a gustului pentru literatura autentică, valoroasă.

publicarea.unor valori autentic spirit au dovedit că

a promova sistematic valorile cenacluri și a le îndemna pe ce’e afara acestora să caute aici lo- firesc al primului contact al ope- cu publicul, realizîndu-se nece- socializare a creatorilor și a

Emil VAS1LESCU

„Zilele culturii" 
la MedgidiaO manifestare ce tinde să devină tradițională, „Zilele culturii la Medgidia", a polarizat timp de 9 zile atenția și interesul locuitorilor din acest oraș — ti- , Dobrogei.„Con- manlfestare an, la cea și-a dovedit

năr port pe harta Reuniunea interjudețeană fluențe muzicale", aflată, în acest de-a treia ediție, și de această dată marea popularitate de care se bucură. Pe scena din Medgidia au cintat orchestra simfonică a Radioteleviziu- nii Române, avindu-1 la pupitru pe dirijorul Paul Popescu, împreună cu tenorul Florin Diaco- nescu și tînăra violonistă Cristina Anghelescu, Filarmonica din Ploiești, trioul „Cantabile" al orchestrei simfonice din Bacău. A- plaudate concerte corale au susținut corul întreprinderii Mecanice de Utilaje Medgidia, „Pathos" al centrului de creație și cultură din localitate, corul sindicatului invă- țămint din Roman și „Vox Maris" din Constanța, precum și formațiile corale de la grădinița nr. 10 și școlile nr. 2 și 6. întîlnirile muzicale au fost marcate de un reușit medalion „I. D. Chirescu", de recitalurile susținute de stu- denți ai Conservatorului „George Enescu" din Iași și altele. Programul „Zilelor culturii la Medgidia" a mai cuprins simpozionul științific „Dobrogea — vechi pămînt românesc dintre Dunăre și mare", un dialog cu artiști plastici pe tema „Dobrogea in arta plastică", o în- tilnire cu specialiști din domeniile horticulturii și pomiculturii, o dezbatere despre „Cartea și spectacolul — factori modelatori ai conștiinței revoluționare". Interesante mese-rotunde și sesiuni de referate și comunicări au fost organizate pe teme ca „Sistemul de prelucrare automată a datelor în fluxul tehnologic de fabricație. Implementare, execuție, program", „Reciclarea materialelor refolosibile — factor hotăritor in reducerea consumurilor specifice de combustibil, energie, materii prime și materiale" și altele. Tot în cadrul a- cestei ample manifestări au prezentat spectacole formații teatrale din județele Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița și Tul- cea. (Lucian Cristea).
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JUDEȚUL IALOMIȚA A ÎNCHEIAT RECOLTATUl 
ORZULUI, OBțlNlND 0 PRODUCȚIE MEDIE 

DE 7502 KG IA HECTAR
(Urmare din pag. I)obținerii în anul 1989 a unor recolte superioare, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că am luat toate măsurile tehnico- organizatorice pentru a începe campania de recoltare a griului și avem create toate condițiile să o încheiem, așa cum ne-ați cerut, în cel mult 6—7 zile.în zootehnie, sector cu pondere însemnată in activitatea unității noastre, acționăm cu toată răspunderea pentru asigurarea corespunzătoare a bazei furajere, îmbunătățirea îngrijirii animalelor, creșterea indicilor de natalitate și a efectivelor, pentru respectarea strictă a normelor sanitar-veterina- re, fiind ferm hotărîți ca in acest an să obținem o producție medie de cel puțin 4 000 litri lapte de vacă, menținîhdu-ne astfel locul fruntaș în întrecerea socialistă.Profund recunoscători pentru grija deosebită pe care o purtați dezvoltării agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale, ne angajăm solemn să răspundem cu noi fapte de muncă înflăcăratelor dumneavoastră îndemnuri pe care ni le-ați adresat cu prilejul recentei vizite de lucru, să acționăm cu exigență și răspundere, cu pasiune și abnegație revoluționară pentru realizarea unor recolte cit mai mari, să facem din anul 1989 anul producț'iilor-record.
REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Publicăm, în Continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, de construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.în urma rezultatelor obținute pe cele 5 luni care au trecut din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzut! în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii mai, pe primele locuri s-au situat :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA

Locul I : întreprinderea Minieră 
Pinoasa, județul Gorj.Locul II : întreprinderea Minieră Lupoaia, județul Gorj.Locul III : întreprinderea Minieră Horezu, județul Vîlcea.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea Electro- 
centrale Iași.Locul II : întreprinderea Elec- trocentrale Galați.Locul III : întreprinderea Elec- trocentrale București.

ÎN DOMENIUL PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de Pro
duse Cărbunoase Slatina.Locul II : întreprinderea „Refractara" Aleșd, județul Bihor.Locul III : întreprinderea „Car- bochim" Cluj-Napoca.

ÎN INDUSTRIA 
DE MASINI-UNELTE. 

MECANICA FINA. SCULE 
ȘI ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea nr. 2 
Brașov.Locul II : întreprinderea de Ma- șini-Unelte Arad.Locul III : întreprinderea „Optica Română" București.

ÎN DOMENIUL CHIMIEI 
ANORGANICE — 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : Combinatul de îngră
șăminte Chimice Tirgu Mureș.Locul II : Combinatul Chimic Rîmnicu Vîlcea.Locul III : Combinatul de Produse Sodice Ocna Mureș, județul Alba.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîr- 
tie „Bistrița" Prundu-Bîrgăului, 
județul Bistrița-Năsăud.Locul II : întreprinderea de Cartoane, Hîrtie și Confecții Scăeni, județul Prahova.

IN INDUSTRIA TEXTILA — 
MATASE, IN, CÎNEPA

Locul I : întreprinderea Țesăto
ri» de Mătase Sighișoara, județul 
Mureș.Locul II : întreprinderea de Mătase ..Flamura Roșie" București.Locul III : întreprinderea Textilă
SUCEAVA: Minereuri 

superior valorificateColectivul Uzinei de Preparare Tarnița, aparținînd Combinatului Minier Gura Humorului, a reușit, prin aplicarea unor soluții de modernizare, să ridice gradul de valorificare a minereurilor, prin folosirea aparaturii rapide de control, la urmărirea parametrilor tehnologici ai utilajelor. Aceasta a condus la reducerea de 12 ori a timpului necesar analizei rezultatelor privind conținutul în minerale utile, ceea ce permite reglarea rapidă și menținerea instalațiilor la parametrii optimi de funcționare. Pe această bază, au sporit calitatea produselor și conținutul in metal al concentratelor de cupru, s-a redus de peste două ori ponderea impurităților. în prezent, oamenii muncii de aici acționează pentru modernizarea altor instalații, care vor contribui la reducerea consumului de reactivi șl la sporirea conținutului de metal al produselor. (Sava Bejinariu).

într-o telegramă trimisă de cooperatorii din Cooperativa Agricolă 
de Producție Miloșești se spune :Vă raportăm cu satisfacție că am încheiat recoltatul orzului. OBȚI- 
NÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 8100 KG LA HECTAR.în prezent, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, sîntem mobilizați și acționăm cu toate forțele la în- sămințarea culturilor duble, pentru pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei de recoltare a griului, fiind hotărîți să încheiem această importantă lucrare In cel mult 7—8 zile, fără pierderi, să ne onorăm angajamentul asumat în fața dumneavoastră de a realiza o producție de cel puțin 7 700 kg grîu la hectar.Mulțumindu-vă pentru grija deosebită ce o purtați lucrătorilor ogoarelor, creșterii bunăstării întregului popor, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce trăim și muncim în Miloșești, bărbați și femei, tineri șl vîrstnici, vom acționa cu înaltă responsabilitate, sub conducerea organizației de partid, pentru transpunerea neabătută în viață a orientărilor șl indicațiilor dumneavoastră, pentru a ne spori și mai mult contribuția Ia înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii, întîmpi- nind cu fapte deosebite de muncă rodnică marea sărbătoare națională a poporului român și Congresul al XIV-Iea al partidului.în telegrama adresată de cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii.

„Republica" — Dfrste, județul Brașov.
ÎN DOMENIUL 

INDUSTRIALIZĂRII 
LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de In
dustrializare a Laptelui Ialomița.Locul II : întreprinderea de Industrializare a Laptelui Mureș.Locul III : întreprinderea de Industrializare a Laptelui Constanța.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea Poligra
fică Sibiu.

Panoul fruntașilor 
pe cinci luni

Locul II : întreprinderea Poligrafică „Banat", Timișoara.Locul III : întreprinderea Poligrafică Bacău.
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT PENTRU CREȘTEREA 
ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR

Locul I : Combinatul Agroindus
trial Timiș.Locul II : Combinatul pentru Producerea și Industrializarea Cărnii de Porc Ialomița.Locul III : întreprinderea de Stat pentru Creșterea și îngrășa- rea Porcilor Tomești, județul Iași.

ÎN SECTORUL 
CONSTRUCȚII- MONTAJ — 

ALTE MINISTERE

Locul I ! Trustul Antrepriză Ge
nerală Construcții-Montaj șl Re
parații Brașov, — Ministerul In
dustrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții.Locul II : întreprinderea Antrepriză de Montaj șl Reparații Centrale Termice București — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Locul III : întreprinderea Antrepriză „Frigotehnica" București — Ministerul Industriei Alimentare.

ÎN DOMENIUL transporȚurilor 
FEROVIARE — STAȚII 

DE CALE FERATA

Locul I : Stația de Cale Ferată 
Fetești, județul Ialomița.Locul II : Stația de Cale Ferată Cluj-Napoca Est.

BORZEȘTI : Utilaje de înaltă tehnicitateDe pe rampa de expediție a întreprinderii de Utilaj Chimic Bor- zești au fost livrate către Combinatul Chimic din Giurgiu primele filtre pentru fabricarea coloran- ților și înlocuitorilor acestora. Sînt utilaje de mare complexitate și înaltă tehnicitate care înlocuiesc importul. Inginerul Constantin Uzum. directorul întreprinderii, ne spunea că pe fluxul tehnologic se află in stadiu final de
Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :Ultima duminică a lunii curente programează încă una dintre acțiunile cu caracter deosebit îndrăgite de către un mare număr de participanți, anume tragerea Loto 2. din data de 25 iunie. ceea ce înseamnă că, prin a- ceasta, se anunță și o bună ocazie de a se obține importante cîști- guri în bani și autoturisme. La o asemenea tragere se procedează la extragerea a 12 numere (din 75), 

toți oamenii muncii din Consiliul Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Țăndărei se raportează încheierea recoltatului orzului și OBȚINEREA PE ÎNTREA
GA SUPRAFAȚA CULTIVATA A 
UNEI PRODUCȚII MEDII LA 
HECTAR DE 8 025 KG.în continuare, în telegramă se arată :Vă adresăm, și cu acest prilej, mulțumirile noastre fierbinți pentru orientările și indicațiile date și în cadrul recentei vizite de lucru pe ogoarele județului Ialomița, acestea constituind pentru noi. toți cei ce trăim și muncim pe aceste înfloritoare plaiuri românești, un puternic imbold de a acționa cu înaltă răspundere și exigență pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.în prezent, printr-o organizare temeinică a muncii, acționăm, în- Ir-un climat de ordine și disciplină desăvirșite, la eliberatul terenurilor, executarea arăturilor, pregătirea patului germinativ și insămin- țatul culturilor duble. Sîntem pregătiți ca în următoarele zile să trecem cu toate forțele la recoltatul griului. lucrare pe care o vom încheia fără pierderi, în cel mult 7—8 zile.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu dăruire și abnegație comunistă pentru a ne îndeplini și depăși sarcinile de plan ce ne revin în acest an și pe întregul cincinal.

Locul III : Stația de Cale Ferată Sibiu.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR 
AUTO — ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de Trans
porturi Auto Produse Petroliere 
„PECO" — Ministerul Industriei 
Chimice și Petrochimice.Locul II : întreprinderea de Transport și Utilaje pentru Construcții Rovinari, județul Gorj — Ministerul Minelor.Locul III : întreprinderea de Transporturi Auto București — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — 

ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea Comer
cială de Stat pentru Alimentația 
Publică Satu Mare.Locul II : întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentația Publică Bacău.Locul III : întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentația Publică Tirgu Mureș.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
— OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul Județean de Tu
rism Harghita.Locul II : întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București.Locul III : Oficiul Județean de Turism Prahova.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea Jude
țeană Teleorman.Locul II : întreprinderea Județeană Galați.Locul III : întreprinderea Județeană Tulcea.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

COMUNALE ȘI LOCATIVE

Locul I : întreprinderea Jude- 
Îeană de Gospodărie Comunală și 
..ocativă Botoșani.Locul II : întreprinderea Județeană de Gospodărie Comunală și Locatlvă Caraș-Severin.Locul III : întreprinderea de Gospodărie Comunală și Locativă Vaslui.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea Județeană a 
Cooperativelor Meșteșugărești
Vaslui.Locul II : Uniunea Cooperativelor Meșteșugărești Confecții. încălțăminte, Prestări Neindustriale București.Locul III : Uniunea Județeană a Cooperativelor Meșteșugărești Arad.

execuție șl alte asemenea utilaje necesare pentru economia noastră : utilaje-agregat pentru uscare cu căldură, cisterne pentru produse pulverulente, recipienți, schimbătoare de căldură pentru combinatele de profil din Oradea. Valea Călugărească, Borzești etc. Toate aceste utilaje de înaltă tehnicitate vor fi livrate beneficiarilor pînă la finele primului semestru al anului în curs. (Gheor- 
ghe Baltă).

cu posibilitatea de a se cîștiga și cu numai 2 numere, aceasta constituind o trăsătură de mare atrac- tivitate a formulei tehnice. Un alt aspect demn de retinut este că participarea la o tragere Loto 2 se face cu bilete avind valoare unică, de numai 10 lei, care asigură accesul la întreaga paletă a ciștigurilor. Ultima zi pentru procurarea de bilete cu numerele favorite este sîmbătă, 24 iunie.

Cronica zileiînsărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Democrate Coreene, Zu Iăn Cian, a organizat, miercuri, la sediul ambasadei, o în- tîlnire prietenească cu prilejul împlinirii a 5 ani de la vizita oficială de prietenie efectuată în Republica Socialistă România de tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.Au participat tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, miniștri, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri, ziariști.(Agerpres)
tv
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TULCEA : Stagiune 
cinematografică 

pentru locuitorii Deltei 
Dunăriiîn organizarea Consiliului Județean al Educației Politice și Culturii Socialiste și a întreprinderii Cinematografice, la Tulcea a început „Stagiunea cinematografică dedicată locuitorilor Deltei Dunării", manifestare politico-educati- vă și cultural-artistică dedicată aniversării a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă de la 23 August și celui de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român. Prin intermediul expunerilor, concursurilor cu public, dezbaterilor, întilnirilor cu actori și realizatori de film și proiecțiilor cinematografice sînt evocate momente semnificative din istoria patriei, tradițiile de luptă revoluționară ale poporului, sub conducerea partidului, marile înfăptuiri înregistrate in anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului și aici, în Delta Dunării, unde se transpune în practică amplul Program de amenajare și valorificare integrală a resurselor naturale din zonă.Stagiunea cinematografică pentru locuitorii Deltei își propune să promoveze cele mai valoroase filme inspirate din munca și viața oamenilor din aceste locuri și din întreaga țară. Se vor desfășura „Zilele filmului de comedie", „Săptă- mîna filmului de animație", „Sâp- tămîna filmului documentar cu tematică ateist-științifică" și „Decada filmului pentru tineret și copii". (Adrian Vasile).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ ȘI PERSONALĂ
FOTBAL. Meciurile din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei României" la fotbal, competiție ce se desfășoară sub genericul „Dacia- dei", se vor disputa astăzi, după următorul program : la București : Gloria Buzău — Rapid (stadionul Giulești) ; la Buzău : S.C. Bacău — Dinamo ; la Brașov : Gloria Bistrița — Victoria București ; la Constanța : Unirea Slobozia — Steaua. Partidele vor începe la ora 17. O Premiile „Trofeului Bravo", atribuite de revista italiană „Guerin Sportive" tinerilor fotbaliști (pînă la virsta de 23 ani) ce s-au remarcat anul acesta în cupele europene, au fost obținute de Maldini (A.C. Milan). Hagi (Steaua București) și Ferrara (Napoli), relatează agenția A.N.S.A. O Revista „France- football" a publicat un amplu articol dedicat fotbalistului Dorin Mateuț de la Dinamo București, golgeterul campionatelor europene din acest an. în articol sînt evidențiate calitățile tehnice și fizice ale fotbalistului român.
ATLETISM. Duminică, 25 iunie, la Pitești se vor desfășura Campionatele internaționale de atletism ale României, competiție tradițională, a- junsă la a 34-a ediție, la care sint așteptați să participe sportivi și sportive din U.R.S.S., R.D. Germană, Algeria, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.P. Chineză, Polonia, Iugoslavia, R.F. Germania. Cehoslovacia, Turcia, precum și cei mai valoroși atleți și atlete din țara noastră, între care campioanele olimpice Paula Ivan și Doina Melinte, Margareta Keszeg, Violeta Beclea, Tudorița Chidu, Mitica Constantin. Alina As-
vremea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 22 Iunie, ora 20 — 25 iunie, ora 
20. In țară 1 Vremea se va ameliora 
treptat, mal ales in regiunile din sudul 
țării, Cerul va fi variabil și va prezenta 
înnorărl mai accentuate în regiunile 
nordice, centrale și nord-estlce, unde, 
pe alocuri, vor cădea ploi, ce vor avea 
șl caracter de aversă, însoțite de des

cinema
• Noiembrie, ultimul bal : SCALA 
(11 03 72) — 9; îl; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Maria șl marea : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• O vară cu Mara : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Franțols Villon : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 13; 17
• In flecare zl ml-e dor de tine : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15
• Alo, aterizează străbunica : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc Ieri șl azi) : MIORIȚA — 17; 19. 
GIULEȘTI — 17; 19
• Maria și Mirabela in Tranzistor!» : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Dzlkun, dinele lup : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13; 15; Egreta de 
fildeș : 17; 19

Phenian - vocația construcțieiCineva mărturisea că, revăzînd orașul Phenian după zece ani, acesta i-a părut de nerecunoscut. Timpul reașază componentele unei admirații statornice față de tot ce s-a înălțat în îmbrățișarea colinelor acestei metropole renăscute din temelii. Pentru că la Phenian efigiile materiale ale timpului prezent se transformă în- tr-un ritm impresionant. Aflăm apoi de la un coleg de la ziarul „Nodon Sinmun" că și unui coreean care nu a pășit prin capitala țării sale în ultimul an orașul îi poate oferi nu una-două, ci zeci de noutăți absolute în materie de construcții. Noutăți care întregesc armonios arhitectura modernă, cu linii suple și îndrăznețe, imbinind avîntul verticalității cu eleganța detaliului și avantajele mediului natural.Constructorii sînt omniprezenți la Phenian, detașamentul lor alcătuind profesia-emblemă a timnu- lui prezent. Iar munca lor se împlinește „Ia vedere", în originale alcătuiri arhitectonice. Zilele trecute, ziarele din Phenian anunțau, la rubrica de știri, un nou succes al constructorilor. Știrea era scurtă, lapidară în conținut : „Ieri, constructorii hotelului „Rinchănt" au atins cota finală, la etaiul 105". Construcția piramidală. înălțată pe una din colinele orașului, poate fi apreciată de pe acum ca o posibilă emblemă a capitalei. Dar cite alte edificii nu au întrunit la vremea respectivă caracteristicile unei asemenea identificări 1în stația de metrou „Gloria", una din șirul stațiilor monumentale, de o parte și de alta, se desfășoară două uriașe mozaicuri, de peste cinci sute metri pătrat! fiecare. înfățisînd ca într-o fotografie color pînă și cele mai fine detalii și nuanțe ale marilor construcții ale capitalei, orînduite ca într-o veritabilă expoziție de arhitectură modernă. Fiecare edificiu completează un ansamblu urbanistic ce face inconfundabilă capitala de pe malurile fluviului Tedong ; fiecare edificiu cu destinație so- cial-cetătenească sau cultural-snor- tivă, bulevardele largi, întretăiata

Phenlan . Bulevardul Tineretului, construit in pregătirea festivalului, in mai puțin de un an

tafei, Iolanda Oanță, Vali Ionescu, Marieta Ilcu, Sorin Matei, Mugur Mateescu. Petre Drăgoescu, Marin Rados, Petre Marian, Tudor Bogdan, Constantin Popescu, George Boroi, Mircea Oaidă. Reuniunea va începe la ora 17.
ȘAH. o în runda a 11-a a Turneului internațional feminin de șah de la Piotrkow Tribunalski, maes- tra româncă Gabriela Stanciu a Cîștigat în 32 de mutări la Ivona Sweczik. Alte rezultate: Rodriguez— Mureșan remiză; Matveeva — Szma- cinska remiză ; Dombrowska — Burthardt 0—1 ; Xe Tziun — Ka- hiani remiză ; Wiese — Detko remiză. în clasament conduce Matveeva (U.R.S.S.), cu 8,5 puncte, urmată de Stanciu (România) — 7,5 puncte, Kahiani (U.R.S.S.) — 7 puncte etc. o După 13 runde și disputarea partidelor întrerupte, în turneul de șah pentru „Cupa Mondială" de la Rotterdam, conduce Karpov (U.R.S.S.), cu 8,5 puncte, urmat de Timman (Olanda) — 8 puncte, Va- ganian (U.R.S.S.) — 7,5 puncte etc. în partidele întrerupte, Nunn a pierdut la Timman, Vaganian a cîștigat la Nogueiras, Liubojevici a remizat cu Salov.
BASCHET. în prima zi a campionatelor europene masculine de baschet, ce se desfășoară la Zagreb, selecționata Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 103—68 (49—35) formația Greciei, avîndu-1 ca principal realizator pe Drazen Petrovici, care a înscris 35 de puncte. Alte rezultate : Spania — Olanda 78—76 (29—49) ; U.R.S.S. — Italia 87—84 (54—34) ; Franța — Bulgaria 109—78 (59—30).

cărcări electrice. In celelalte regiuni, 
aceste fenomene vor fi izolate după- 
amlaza, îndeosebi în zonele de deal și 
de munte, VIntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, in general, intre 8 și 18 grade, 
iar cele maxime între 18 șl 28 de grade, 
mai ridicate în sudul țării. In Bucu
rești : Vremea va deveni predominant 
frumoasă. Cerul va fl variabil, favo
rabil averselor de ploaie la începutul 
Intervalului. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 13 și 15 grade, iar cele 
maxime între 26 și 28 de grade.

• Fata de pe riu : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15; 17; 19
• Misiune specială : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Colonelul Redl : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 15,30: 18,30
• Jandarmul și jandarmerițele :
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
O Sprijinlți-1 pe șerif : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : Contrabasul — 18; 
(sala Atelier) : Mantaua — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice. Adrian Leonard Mo- 

prin căi suprapuse aspiră la o lungă existență estetico-func- țională.Să poposim în fața cîtorva din aceste construcții-emblemă. în plin centrul capitalei se înalță o autentică poartă a arhitecturii tradiționale coreene. Este vechea poartă Botonmun, una dintre cele cinci porți ale Phenianului, înălțate cu aproape o mie de ani in urmă. Astăzi, zona din jurul ei a devenit un căutat loc de promenadă pentru locuitorii orașului. Coreeanul vede în străvechea poartă din Phenian nu numai o ilustrare a geniului creator — deși
Note de drum 

din R. P. D. Coreeană

de dimensiuni mari, înaltă de peste 40 de metri, cu mai multe etaje recurbate, în construcția porții nu s-a folosit nici o bucată de fier — ci și o mărturie vie a istoriei. Poarta Botonmun. înălțată pentru a glorifica una din victoriile împotriva cotropitorilor, a căpătat putere de simbol. Se spune că nu întîmnlător, rind ne rînd, dușmanii rătăciți pe aceste locuri au căutat să radă de ne fața pă- mîntului falnicul monument. Și, de fiecare dată. înainte de a-și reclădi casele și școlile, de a-și curăța drumurile de moloz, coreenii și-au reconstruit poarta Botonmun. Ultima oară, după războiul pirjolitor de la începutul anilor *50, cind la Phenian nu a rămas întreagă nici măcar o singură casă. Acum, poarta Botonmun este înălțată pe un soclu de granit, ca un grandios monument al perenității.Pașii ne poartă spre monumentul închinat ideilor „Ciuce". Obeliscul, înalt de 170 metri, impresionează nu numai prin expresia plastică, dar și prin performanța constructivă. Iar ideile „Ciuce" definesc linia proprie, coreeană, de construire a socialismului, ținînd seama de specificul țării, de tra-

(Urmare din pag. I)tate. In această privință, practica de a organiza periodic conferințe sau dezbateri colective pe probleme juridice are importanța sa, dar nu poate înlocui o pregătire sistematică în acest domeniu. Se conturează deci tot mai mult ideea organizării unor cursuri de pregătire juridică a tuturor muncitorilor și specialiștilor la locurile lor de muncă.Dacă asupra oportunității unei a- semenea forme de pregătire juridică generală se mai poate discuta, in vedere puțind intra și alte modalități de instruire, forma de studiu specific, organizat apare tot mai mult ca obiectiv necesară pentru membrii consiliilor oamenilor muncii, îndeosebi a reprezentanților aleși. în a- cest caz, nu este vorba numai de cunoașterea legislației, ci și de Însușirea unor reguli de practică juridică atît în ceea ce privește efectuarea analizelor și controalelor asupra diferitelor aspecte ale vieții economice și sociale din întreprindere în virtutea atribuțiilor și competențelor care revin consiliului oamenilor muncii, cit și în legătură cu procesul de elaborare a deciziilor, de recuperare a pagubelor sau creanțelor, de încasare și plată a unor drepturi, în general de angajare a patrimoniului întreprinderii.Se pune întrebarea : cine trebuie să aibă inițiativa și răspunderea în organizarea și desfășurarea pregătirii juridice a membrilor consiliilor oamenilor muncii 7 în această privință, mai mult sau mai puțin explicit, anumite obligații revin atit centralelor și ministerelor, cit și organelor de îndrumare și control, inclusiv celor din sistemul justiției. Dar, deosebit de aceasta, în fiecare întreprindere, consiliul oamenilor muncii are datoria să ia măsurile organizatorice adecvate pe linia pregătirii juridice a personalului muncitor. Bunăoară, un rol important în acest sens ar fi în măsură să și-l asume actuala comisie de judecată a întreprinderii, care, avind în vedere actualele cerințe, ar putea să-și lărgească atribuțiile, devenind o „comisie juridică", cu un regim de funcționare asemănător celorlalte comisii pe domenii — comisia de calitate, comisia de creștere a produc- 
ciulescu — plan (Bach, Beethoven, 
Brahms, Enescu) ; Dan Velea — vio
loncel. La pian Elena Cosma (Bach, 
Schubert, Ceaikovski) — 17,30; (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Diri
jor : Ramon Torre Lledo (Spania). 
Solist : Mihai Ungureanu — 19 
0 Opera Română (13 18 57): Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 18
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : La un pas de fericire — 18.30 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
« Teatrul evreiesc de stat (în sala 
Magheru a Teatrului „Nottara") : 
Cum se cuceresc femeile — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 9
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Vasi- 
lache și Marloara — 18
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59, în sala Schitu Mâgureanu a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") “ 
„Săptămîna absolvenților". Steaua 
fără nume — 19

dițiile și obiceiurile poporului, definind trei direcții esențiale : suveranitatea neclintită a patriei, independență in dezvo’tarea și modernizarea economiei și științei și autoapărarea.Modern, proaspăt și tineresc, o- rașul-capitală s-a înălțat din gin- dul și dorința de frumos ale oamenilor ei, din hărnicia și sudoarea lor. din munca lor necontenită închinată patriei lor, copiilor lor. Bulevardele largi, flancate de șiruri de blocuri ce-și trimit înălțimile de la 15 la 50 de etaje, hotelurile elegante, teatrul „Mansude", mai vec’-’i, iar peste fluviul Tedong — un alt teatru, din care constructorii abia s-au retras, maternitatea și. în apropiere, un alt spital, dot"t cu cea mai modernă a- paratură medicală, 6 casă a pionierilor, și ea mai veche și, in- tr-o altă parte, o nouă casă a pionierilor (cu peste 500 do încăperi), un sir de patru stadioane de fotbal (de la 25 000, la 150 000 locuri), un complex cinematografic, un alt șir de edificii soortive — șapte complexe cu o capacitate de la 2 000 la 6 000 de locuri pentru diverse competiții : baschet, volei, box, tenis, gimnastică ș.a., bazine de înot. Patinoare și din nou cinemato"raf'’. hoteluri, centre de cultură, biblioteci, muzee. S’nt fiecare si toate la un loc alcătuiri durabile, născute d’n talent, pasiune șl dăruire, care întregesc imaginea uneia dintre capitalele moderne ale lumi'. O canitală ce transmite azi lumii că este gata, este pregătită să Primească narti- cipantii la cel de-ol XIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților, care va avea loc la Phenian, în perioada 1—8 iulie a.c.Phenian, capitala Coreei socialiste, răzbind prin secole, distrusă și reconstruită, iarăși distrusă și iarăși reconstruită, trăiește astăzi cea mai v’guroasă tinerețe. Tinerețea muinc’i aureolate de trăinicia și frumusețea rezultatelor ei.Nu o dată. în discuțiile purtate cu muncitori și țărani, cu intelectuali, cu oameni de cele mai diferite Profesii, a fost evocată bucuria de a putea înfățișa prietenilor români rezu'tatele obținute în edificarea capitalei modeme a Coreei populare. întotdeauna pregătită să-și primească oâsneț’i dragi. în cuvinte emoționante ou fost evocate momentele de neuitat ale v'zitei oficiale de priete- n’e efectuate în toamna anu’ui trecut. în R.P.D. Co-eeană. de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, precum și primirea sărbătorească pe care populația Bucureștiului a făcut-o tovarășului Kim Ir Sen, cu prilejul vizitei oficiale de prietenie în țara noastră — vizită de la care se împlinesc în aceste zile cinci ani. Și interlocutorii țin să sublinieze că, de fiecare dată, in- tîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen au deschis noi și fructuoase căi pentru dezvoltarea relațiilor de strînsă prietenie dintre cele două partide, țări și popoare, pentru întărirea conlucrării lor rodnice. în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii.
Radu PASCAL

tivității muncii ș.a. într-o asemenea accepțiune, comisia juridică ar urma să aibă o componență lărgită care să-i permită desfășurarea unor acțiuni susținute de însușire a legislației și de prevenire a abaterilor de la lege ; pentru soluționarea litigiilor, în cadrul comisiei s-ar putea constitui un colectiv, format dintr-un anumit număr de membri, potrivit legii. în general, comisia ar putea efectua dezbateri, analize, căut.in- du-se lămurirea aspectelor juridice ale răspunderii în unele probleme concrete ce apar în activitatea economică a întreprinderii, cum ar fi : De ce s-au plătit anumite penalizări și despăgubiri pentru întîrzierea în livrarea unor mărfuri sau pentru neîndeplinirea obligațiilor privind calitatea produselor ? Cum s-au recuperat pagubele din rebuturi ? De ce s-au constituit stocuri supranor- mative și cine trebuie să suporte pagubele produse prin plata de do- bînzi la creditele restante ? Cu alte cuvinte, comisia ar îndeplini o veritabilă funcție de „consilier juridic" al consiliului și adunării generale ale oamenilor muncii.Se cuvine adus în discuție și un alt aspect : în cele peste două decenii de funcționare, deși în activitatea organelor colective de conducere s-a acumulat o importantă experiență practică, aceasta nu a fost încă explorată, studiată sistematic din punct de vedere al modului în care s-a asigurat respectarea legalității. în discuțiile purtate cu factori de conducere și reprezentanți ai oamenilor muncii în organul colectiv de conducere din mai multe unități s-a desprins utilitatea elaborării și publicării unor lucrări de practică juridică comentată din activitatea consiliilor și adunărilor generale ale oamenilor muncii. După cum, în general, ar fi utile lucrări-ghid de specialitate accesibile membrilor consiliilor oamenilor muncii, care să ofere atît informații privind legislația economică de bază, cit și indicații privind bazele juridice ale deciziei, regimul juridic al patrimoniului socialist, formalitățile legate de actele și relațiile economice ale întreprinderii etc.Ca urmare a preocupărilor conducerii partidului șt statului, dispunem astăzi de un sistem legislativ complex, închegat, care oferă răspuns, linie de conduită în, practic, toate problemele vieții economice și sociale, corespunzător principiilor și normelor eticii șl echității socialiste, ale drepturilor și obligațiilor cetățenești înscrise in Constituția țării. în domeniul economic, actele normative asigură premisele transpunerii neabătute in viață a principiilor democratice ale autoconducerii, auto- gestiunii și autofinanțării. Legile țării reprezintă deci, în esență, pîrghii și instrumente care, utilizate și respectate cu grijă, cu competență și răspundere, pot stimula eforturile creatoare ale oamenilor muncii pentru sporirea producției și eficienței economice. Este deci în interesul colectivelor de oameni ai muncii, al întregului popor ca legea să fie respectată, ca nici un act contrar prevederilor legale, deci intereselor societăți’, să nu greveze asunra eforturilor întregului popor pentru apărarea si dezvo’tarea proprietății so- cia’ist? nent-u înlănțuirea progra- me'or de progres și bunăstare.
Dr. Mihai PASCU

f



Noi luări de poziție în favoarea 
diminuării arsenalelor 
si cheltuielilor militare

Lucrările Conferinței generale a Organizației 
Internaționale a Muncii

Intervenția șefului delegației româneBUENOS AIRES 21 (Agerpres). — în favoarea unor măsuri cuprinzătoare în direcția dezarmării, pentru preintimplnarea unui război nuclear s-a pronunțat președintele Comisiei pentru politică externa a Senatului Argentinei, Adolfo Gass, într-un interviu acordat agenției A.D.N. Men- ționînd în context gravele consecințe pe care le-ar avea un conflict nuclear, omul politic argentinian a subliniat că trebuie făcut totul pentru diminuarea arsenalelor militare.
Numeroase localități din Spania și Portugalia, 

declarate „teritorii denuclearizate"BERLIN 21 (Agerpres). — într-un Interviu acordat ziarului „Neue Zeit“ din R.D. Germană, fostul președinte al Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, s-a pronunțat in favoarea creării unei zone denuclearizate în Peninsula Iberică. O asemenea zonă ar fi nu numai în interesul Spa
În sprijinul convocării unei conferințe 

internaționale de pace în Orientul MijlociuNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite au luat sfîrșit lucrările seminarului internațional în problema palestiniană, desfășurat sub auspiciile Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian. Documentul final pune în evidență posibilitățile create pentru reglementarea pe calea negocierilor a conflictului din Orientul Mijlociu pe baza hotă- rîrilor și în cadrul O.N.U. Se subliniază necesitatea convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, cu participarea pe baze egale a tuturor părților în conflict, ca și a celor cinci membri per- manenți ai Consiliului de Securitate, luindu-se în considerare drepturile legitime ale poporului palestinian.ABU DHABI 21 (Agerpres). — La Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, s-au încheiat lucrările celei de-a V-a Conferințe a Uniunii Parlamentare Arabe. Participanții au dat publicității o declarație în care își exprimă sprijinul față de rezoluțiile reuniunii extraordinare arabe la nivel înalt de la Casablan
Liga antifascistă din R.F.G. avertizează 
asupra recrudescenței pericolului nazistBONN 21 (Agerpres). — Rezultatele neliniștitoare obținute de neonaziștii vest-germani in alegerile pentru Parlamentul (vest-) european și în scrutinul comunal din două landuri vest-germane constituie un clar semnal de alarmă pentru toate forțele democratice, se arată într-o declarație dată publicității la Frankfurt pe Main de Liga antifascistă din R.F.G. (V.V.N.), citată de agen

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — Raportul prezentat în cadrul Congresului Internaționalei Socialiste subliniază că în era nucleară, independent de concepțiile politice, se impune unitatea de acțiune pentru supraviețuirea întregii umanități. Raportul relevă necesitatea stringentă a transferării resurselor din sfera utilizării militare în domeniul pașnic, ceea ce impune realizarea de progrese in domeniul dezarmării.

niei și Portugaliei, ci și al altor țări ale continentului, a spus el. „Ideea creării unei zone denuclearizate are rădăcini profunde în rindul opiniei publice din Spania și Portugalia. Deja numeroase localități din cele două țări au fost declarate simbolic teritorii denuclearizate", a spus omul politic portughez.

ca. A fost exprimat sprijinul față de convocarea unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților implicate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al poporului palestinian.TUNIS 21 (Agerpres). — La Tunis s-au desfășurat lucrările unei reuniuni a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. în încheierea dezbaterilor a fost dată publicității o declarație în care se cere Consiliului de Securitate al O.N.U. să își asume responsabilități în direcția acordării de protecție populației palestiniene în fața actelor forțelor israeliene de ocupație.BEIRUT 21 (Agerpres). — Avioane militare israeliene au atacat miercuri din nou cu rachete și bombe unele puncte din Liban. După cum relatează agențiile de presă, a- paratele agresoare au bombardat sectoarele Naame și Damur, situate la 20 kilometri sud-est de Beirut. Conform unor date preliminare, s-au înregistrat victime și distrugeri materiale.

ția A.D.N. In document se arată că nu numai opinia publică din R.F.G., ci și cea din întreaga Europă trebuie să fie îngrijorată de faptul că de la tribuna Parlamentului (vest-) european neonaziștii vor putea să-și răspindească în viitor lozincile rasiste. „După aceste alegeri nu mai poate spune nimeni că neofascismul și extremismul de dreapta nu reprezintă nici un pericol", relevă V.V.N,

GENEVA 21 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul celei de-a 76-a sesiuni a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), ce se desfășoară la Geneva, conducătorul delegației române a subliniat că O.I.M. marchează împlinirea a 70 de ani de la crearea sa într-un moment în care situația socială inspiră in întreaga lume cele mai vii neliniști. într-adevăr, așa cum se subliniază în raportul directorului general al O.I.M., a spus el, deceniul care se încheie a fost marcat de eșecuri grave în eforturile pentru asigurarea utilizării forței de muncă și a progresului social. în multe țări industrializate șomajul a atins nivelurile cele mai înalte de la ultimul război mondial. Dereglarea economiei la scară mondială afectează cu deosebire țările în curs de dezvoltare, pe care serviciul datoriei externe le secătuiește de capitalurile indispensabile dezvoltării.Vorbitorul a evocat realizările ob
Serioase dificultăți ale țărilor latino-americane

în rambursareaBOGOTA 21 (Agerpres). — In declarația comună dată publicității la încheierea vizitei în Columbia a președintelui Ecuadorului, Rodrigo Borja, se subliniază necesitatea participării tuturor părților implicate, creditori și debitori, la un nou dialog consacrat rezolvării problemei datoriei externe latino-americane —
Evoluția producției 
agricole mondiale 

- potrivit datelor F.A.O.ROMA 21 (Agerpres). — Potrivit datelor furnizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), între 1970 și 1980 producția agricolă mondială a crescut anual în medie cu 2,4 la sută, iar intre 1980 și 1986 — cu 2,5 la sută. în 1987 insă s-a înregistrat un declin de 0,7 la sută, din care la cereale de 0,3 la sută. Deși in 1988 producția agricolă a crescut cu 0,4 Ia sută, recolta de cereale s-a redus cu 3,3 Ia sută.Pe de altă parte, în ultimii doi ani, producția de grîu s-a redus, fiind sub nivelul necesarului în a- cest domeniu. în 1988, cantitatea de griu existentă în depozite era de numai' 287 milioane tone, ceea ce reprezintă o reducere cu 2,8 la sută față de anul precedent și numai 16 la sută din necesarul de consum pe anul 1989 (această cantitate este sub coeficientul de siguranță în privința cerealelor pe plan mondial, 17—18 la sută din consum).La Roma s-au deschis lucrările celei de-a 95-a sesiuni a Consiliului F.A.O. Luînd cuyintul, Edouard Saouma, directorul general al organizației, a arătat că situația în domeniul agricol este îngrijorătoare, între altele și ca urmare a secetei grave de anul trecut din diferite zone ale globului. El a declarat că, deși previziunile pentru producția a- gricolă globală pe acest an sint mai promițătoare, stocurile de rezervă vor fi refăcute cu dificultate. 

ținute de România în domeniile dezvoltării construcțiilor de locuințe, in- vățămintului, sănătății, preocuparea constantă pentru crearea de noi locuri de muncă, utilizarea populației active și integrarea plenară a tinerilor în cîmpul muncii. Organismele democrației muncitorești-revoluțlonare create în țara noastră, perfecționarea activității acestora, a subliniat șeful delegației române, asigură participarea tuturor oamenilor muncii la luarea și aplicarea deciziilor, promovarea drepturilor economice, sociale, culturale, civile și politice ale celor ce muncesc.tn Încheiere s-a exprimat speranța că O.I.M. va rămine fidelă vocației sale de cooperare în vederea promovării păcii și justiției sociale, bazată pe egalitate și respectul diversității instituțiilor, sistemelor social-politice și particularităților ce decurg din nivelul de dezvoltare și tradițiile fiecărei țări.
datoriei externerelatează agenția Prensa Latina. Documentul evidențiază condițiile actuale grele pentru țările în curs de dezvoltare din regiune de rambursare a datoriei lor externe și necesitatea de a se ajunge la o soluție concretă, constructivă, pentru stingerea acestei datorii și relansarea economiilor naționale latino-americane.
Ocrotirea mediului ambiant

— preocupare globală

Demonstrație organizată de membri ai asociației ecologice din Marea Bri- tanie, „Prietenii Pămîntului", în favoarea adoptării de măsuri ferme pentru ocrotirea mediului ambiant

ACȚIUNI ALE MINERILOR 
BELGIENI IN APĂRAREA 

DREPTULUI LA MUNCĂ
In provincia Limburg, 

rata șomajului 
este de 22 Ia sută 

din întreaga forță de muncăBRUXELLES 21 (Agerpres). — Mai multe mii de mineri din provincia belgiană Limburg au participat la o demonstrație, organizată la Bruxelles, in semn de protest împotriva intenției administrației și autorităților din provincia Limburg de a închide ultimele mine din bazinul carbonifer Campine. Aplicarea acestui plan cu patru ani înaintea termenului stabilit ar lăsa fără lucru cîteva mii de mineri. în provincia Limburg nivelul șomajului este in prezent de 22 la sută din întreaga forță de muncă.
Numărul șomerilor 

în OlandaHAGA 21 (Agerpres). — Numărul șomerilor în Olanda a fost în luna mai de 387 000, indică un raport dat publicității la Haga de Biroul central de statistică.

LA GENEVA a avut loc miercuri prima ședință plenară a delegațiilor Uniunii Sovietice și a Statelor Unite in cadrul tratativelor privind armamentele nucleare și cosmice. Șefii celor două delegații au prezentat pozițiile părților legătură cu probleme aflate ' cutie. lor in în dis-
VECI-RELAȚIILE DE BUNA 

NATATE DINTRE R.D.G. și BER
LINUL OCCIDENTAL constituie un element la care nu se poate renunța in contextul apărării păcii în Europa centrală — a subliniat Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., cu prilejul întrevederii pe care a a- vut-o. cu Walter Momper, primarul Berlinului Occidental. S-a subliniat, în acest context, necesitatea respectării realităților de pe pă- mintul german, precum și a drepturilor și intereselor tuturor părților. A fost relevată, de asemenea, necesitatea de a se garanta respectarea strictă și aplicarea integrală a acordului cvadripartit, ca și aceea a înțelegerii reciproce, luîndu-se in considerare diferențele de opinie — transmite agenția A.D.N.

DECLARAȚIE. Președintele E- • cuadorului, Rodrigo Borja, aflat în I vizită oficială la Bogota, a declarat că o intervenție deschisă aStatelor Unite împotriva Republi-
I___________________________________________ ___

Sesiunea Adunării Federale a R. S. Cehoslovace
Raport cu privire la dezvoltarea și sarcinile actuale ale economieiPRAGA 21 (Agerpres). —. în raportul adoptat in Adunarea Federală, ale cărei lucrări au luat sfîrșit miercuri, cu privire la dezvoltarea și sarcinile actuale ale economiei cehoslovace, președintele guvernului R.S. Cehoslovace, . Ladislav Adam-ec, a subliniat că in prezent țara a epuizat posibilitățile dezvoltării extensive, impunindu-se cu necesitate factoriiLucrările Adunării Naționale a R.S. VietnamHANOI 21 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor sesiunii Adunării' Naționale a R.S. Vietnam, care se desfășoară la Hanoi, au fost dezbătute, între altele, unele amendamente la Constituția țării, reglementări privind alegerea . deputaților în consiliile
Rezultatele alegerilor pentru Seim și Senat în R.P. PolonăVARȘOVIA 21 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc o ședință a Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. După cum transmite agenția P.A.P., Biroul Politic a examinat rezultatele alegerilor pentru Seim și Senat; direcțiile de acțiune ale P.M.U.P. în perioada următoare, pregătirea celei de-a 13-a plenare a C.C. al P.M.U.P.

★Potrivit comunicatului Comisiei Electorale de Stat cu privire la rezultatele oficiale ale alegerilor — 
GENȚIILE DE PRESA

Aa/il_ _ _ _ _
cii Panama ar avea consecințe nefaste pentru intreaga regiune.

ACȚIUNI ÎMPOTRIVA BANDE
LOR M.N.R. ÎN MOZAMBIC. în cursul acțiunilor desfășurate de forțele armate ale Mozambicului, în prima jumătate a lunii iunie, împotriva bandelor aparținind așa-nu- mitei Mișcări naționale ds rezistență (M.N.R.), au fost scoși din luptă 161 de rebeli — relevă un anunț oficial dat publicității la Maputo. Totodată, 35 de membri ai grupării respective au fost luați prizonieri, iar alți 12 s-au predat de bună voie, beneficiind astfel de prevederile decretului de amnistie al guvernului mozambican.

VICTIME ALE „MORȚII ALBE" 
ÎN SPANIA. După cum relevă a- genția Efe, patru tineri din Madrid au murit in urma consumului de heroină, ridicînd la 45 numărul victimelor „morții albe" numai în a- cest oraș. Potrivit datelor oficiale, în Spania sint înregistrați circa 45 000 morfinomani, flagelul fiind răspîndit rilor. mai ales în rindul tine-
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intensivi, creșterea calității pe toate planurile. Vorbitorul a menționat că trebuie creată o structură a producției care să corespundă cerințelor dezvoltării tehnico-științifice actuale. Raportorul a evidențiat importanța sporirii eficienței investițiilor și a unei contribuții mai mari a comerțului exterior în atingerea acestui obiectiv.
populare, probleme referitoare la îmbunătățirea continuă a procesului instructiv-educativ, propuneri referitoare la aplicarea rezoluțiilor Adunării Naționale de asigurare a securității publice și ordinii sociale — informează agenția V.N.A.
desfășurate în două tururi de scrutin—pentru Seimul și Senatul R.P. Polone, toți candidații coaliției guvernamentale, reprezentată de P.M.U.P., celelalte partide aliate și organizații ale catolicilor laici au obținut cele 299 de mandate de de- putați ce le-au fost destinate, din totalul celor 460 de locuri în Seim, ceea ce reprezintă 65 la sută. Candidații opoziției vor dispune in Senat de 99 de locuri dintr-un total de 100.în urma alegerilor s-a format structura politică a noului parlament bicameral al Poloniei.
ÎN ULSTER CONTINUA SERIA 

DE ACȚIUNI TERORISTE provocate de Armata Republicană Irlandeză (I.R.A.), cea mai recentă fiind detonarea unei încărcături explozive pe magistrala feroviară dintre Belfast și capitala Republicii Irlanda, Dublin. Traficul a fost întrerupt, pagubele materiale fiind considerabile. Asumîndu-și responsabilitatea pentru acest act, I.R.A. a anunțat că a amplasat și alte încărcături pe această linie de cale ferată.
POPULAȚIA TERREI. Secretariatul O.N.U. a dat publicității noi date privind populația planetei, care a atins la jumătatea anului trecut 5,1 miliarde locuitori. Datele O.N.U. evidențiază că rata cea mai ridicată a mortalității în rindul copiilor nou-născuți se înregistrează in Africa — 101 la mie.
INCIDENT. Potrivit unor surse parvenite din Seul, recent a avut loc un nou incident, provocat de avioane ale forțelor aeriene americane din Coreea de Sud, care, in cursul unor exerciții militare, au avariat o navă de coreeană în zona districtul Hwasong. care nu este primul și care s-a soldat cu nescar sud-coreean, atestă pericolul permanent care amenință populația din Coreea de Sud. ale cărei autorități continuă să ignore riscurile pe care le reprezintă prezența și activitățile militare ale forțelor americane in această regiune.

I
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golful Northwest Bay. 
Nu s-au înregistrat 
victime, dar intreaga 
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cuperat a ajuns din 
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0 cerință majoră, in numele consolidării păcii și securității in lume

Reducerea substanțială a armelor nucleare strategiceDupă o întrerupere prelungită, de șapte luni, ca urmare a cererii S.U.A. — motivată de necesitatea unei revizuiri de ansamblu a opțiunilor sale politico-strategice, o dată cu instalarea noii administrații — la Geneva au fost reluate, la începutul acestei săptămîni, negocierile sovieto-ameri- cane asupra reducerii cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, negocieri urmărite, în mod firesc, datorită însuși obiectivului propus, cu un deosebit interes de opinia publică de pretutindeni, care se pronunță pentru finalizarea lor neîntîrziată.
De la pașii mici de pînă 

acum, la pași cu adevărat 
decisivi pe calea dezarmării 
nucleare I Noua rundă a acestor tratative (ultima s-a încheiat la 16 noiembrie anul trecut), cunoscute în limbajul politic internațional ca „negocierile S.T.A.R.T.", se desfășoară pe fundalul anumitor pași în direcția frinării cursei înarmărilor nucleare, respectiv trecerii la aplicarea înțelegerii cu privire la lichidarea, pînă în 1991, a rachetelor cu rază intermediară de acțiune. Nu este însă mai puțin adevărat, așa cum a apreciat Rqmânia, cum au apreciat diverse alte state, că acești pași sînt încă modești, că arsenalele nucleare mondiale își mențin, practic, nealterată 
„capacitatea de supraucidere", stocurile uriașe care rămîn — peste 95 la sută — fiind mai departe în măsură să distrugă nu o singură dată, ci de mai multe ori întreaga omenire. Or, grosul acestor stocuri este alcătuit tocmai din armele nucleare strategice, care, prin raza lor de acțiune, prin imensa forță de distrugere, prin viteza de deplasare și precizia lor extremă, constituie cea mai gravă primejdie la adresa a însăși existenței umanității.Cu atit mai urgentă apare, de a- ceea, în opinia țării noastre, necesitatea ca negocierile asupra reducerii la jumătate a armelor nucleare strategice, inițiate încă cu șapte ani în urmă, să se soldeze cu rezultatele pozitive așteptate de popoare. Realizarea, în cel mai scurt timp, a unei înțelegeri în acest sens ar avea o importanță deosebită, ar deschide calea unor măsuri și mai substanțiale, în vederea eliminării, pînă la sfîrși- tul mileniului, a arsenalelor nucleare în întregimea lor. Cu atit mai mult se impune aceasta cu cit, în prezent, se constată din partea anu■s REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Cod 71 341. București Piața Scintell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA* — 
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mitor cercuri militariste tendința de a anula, pur și simplu, prin diferite proiecte de „modernizare", micile progrese înregistrate pină acum pe calea dezarmării atomice sau chiar crearea unei forțe suplimentare.Dînd expresie cerinței ca începutul realizat prin tratatul asupra rachetelor intermediare să fie extins și aprofundat, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
declara : „Este necesar, într-adevăr, 
să se facă totul pentru ca pașii mici 
— după părerea noastră — să conti
nue cu pași mai mari, in primul rind 
să se incheie acorduri intre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ameri- 
cii privind reducerea cu 50 la sută a 
armelor strategice — și am dori ca 
anul 1989 să ducă la realizarea aces
tui tratat".

Sistemele ofensive strate
gice — mijloacele de luptă 
cele mai distructive. Se știe că armele nucleare strategice (adică cele care pot atinge teritoriul Inamic, spre deosebire de armele tactice, destinate teatrului de operațiuni sau cîmpului de luptă) sînt sisteme ofensive complexe, alcătuite din încărcăturile (focoasele) nucleare propriu- zise și din mijloacele de transportare a lor la țintă, sau vectorii, cum se mai numesc.Focoasele pot fi de diferite tipuri și puteri, în general de ordinul sutelor de kilotone (1 kilotonă — 1 000 tone trinitrotoluen, explozibilul convențional cel mai puternic) ; există și focoase de 1—2 pînă la 25 mega- tone (1 megatonă — 1 milion tone trinitrotoluen). Spre comparație, se cuvine reamintit că bomba de la Hiroshima avea „numai" 17 kilotone, ceea ce înseamnă că fiecare focos destinat sistemelor strategice însumează o forță de distrugere de la citeva zeci pină la cu mult peste 1 000 de „Hiroshime" !Vectorii, la rindul lor, sînt șl el de mai multe feluri, compunlnd așa- numita „triadă strategică'" : rachete balistice intercontinentale cu baza la sol (I.C.B.M.), rachete balistice cu baza pe submarine (S.L.B.M.) șl a- vioane grele de bombardament (de notat că această schemă generală se aplică țărilor situate pe continente diferite, cum este cazul celor două supraputeri. In cazul unor țări situate pe același continent fiind a- similate armelor strategice pro- iectilele-rachetă care nu au neapărat rază de acțiune interconti

nentală). Rachetele intercontinentale amplasate fie la sol, fie la bordul submarinelor pot transporta simultan, pe distanțe intre 5 500 și 10 000 km, mai multe focoase, capabile să fie dirijate independent spre tot atitea tinte (obiective) diferite. Datorită vitezei supersonice, ele pot atinge, în cel mult o jumătate de oră, orice punct al globului, indiferent cît de îndepărtat ar fi de locul lansării, iar precizia a ajuns de-a dreptul stupefiantă, eroarea admisă fiind în prezent de circa 200 metri de centrul obiectivului vizat. Se poate lesne închipui ce ravagii în- spăimîntătoare poate provoca o asemenea rachetă intercontinentală, prevăzută cu 10—12 focoase de cite 300— 500 kilotone fiecare ! Nu mai puțin redutabile sînt bombardierele grele intercontinentale, care transportă fie bombe nucleare cu cădere liberă („gravitaționale"), fie rachete de croazieră, respectiv proiectile auto- ghidate, asemănătoare unui mic a- vion fără pilot. Pentru a îngreuna detectarea rachetelor cu baza la sol (cele cu baza pe submarine sînt, prin definiție, mai greu de detectat), s-a trecut de la amplasamentele fixe (în silozuri) la amplasamente mobile, tot așa după cum avioanele „invizibile", în curs de realizare, sînt menite a se sustrage detectării, împreună cu încărcătura lor ucigașă.La un loc, vectori și focoase strategice se constituie în mijlocul de luptă cel mai distructiv creat vreodată de om. Desigur, între toate a- ceste sisteme ofensive strategice, concepute să se completeze reciproc, nu există, de o parte și de alta, o echivalență perfectă. în funcție de diverși factori accentul punîndu-se fie pe mijloacele racheto-nucleare amplasate la bordul submarinelor și pe bombardiere grele cu armament nuclear (cum este cazul S.U.A.), fie pe rachetele balistice cu bază la sol, mai ales cele în continuă deplasare pe platforme feroviare sau rutiere (cum este cazul U.R.S.S.) — opțiuni determinate de aceeași necesitate a unei mobilități cît mai mari și, implicit, a unui grad cît mai redus de vulnerabilitate.Oricit de sumar schițate, asemenea date vin să confirme stringența cu care se impune reducerea drastică a acestor arme de exterminare în masă, încercările de a justifica procesul de proliferare a armamentului nuclear strategic prin invocarea discreditatei teorii a „descurajării re
ciproce" de la declanșarea unui conflict, așa cum procedează a- depții vechiului mod de gîn- 

dire, nu reprezintă altceva decit expresia unei logici sinucigașe. A miza pe asemenea arme in scopuri de autoapărare — aprecia un comentator, folosind o comparație sugestivă — este ca și cum ți-ai împrejmui casa cu sîrmă conectată la un puternic dispozitiv de dinamitare, aflat în beciul locuinței, gata oricind să explodeze la cea mai mică atingere a sîrmei, fie de către cineva cu intenții răuvoitoare, fie chiar de un trecător întîmplător.
Obstacole care pot și tre

buie să fie depășite. Tratati’ vele de la Geneva și-au propus tocmai dezamorsarea, măcar parțială, a acestui dispozitiv. Afirmațiile recente (din sursă americană) despre prioritatea care ar trebui acordată, în prezent, negocierilor asupra arma- . mentului convențional, lăsîndu-se, deocamdată, pe un plan secundar cele asupra armamentului nuclear strategic nu pot sta în picioare, interesele păcii reclamînd, dimpotrivă, abordarea unitară și realizarea de progrese simultane în toate procesele dezarmării.Este cunoscut că, pînă acum, la Geneva s-a convenit să se stabilească, prin reducerea la jumătate, în decurs de șapte ani, a nivelurilor actuale, un plafon de 6 000 de focoase nucleare și 1 600 de vectori, de o parte și de alta, precum și a- numite sublimite în cadrul acestor cifre generale de control (în fapt, cifra focoaselor va fi mai mare, în- trucît s-a căzut de acord ca întreaga cantitate de bombe nucleare în cădere liberă, ca și de rachete cu rază scurtă de la bordul unui avion să echivaleze cu un singur focos). Potrivit observatorilor, rămîn însă numeroase probleme în suspensie (peste o mie de „paranteze"), care, în ultimă instanță, se reduc la trei principale obstacole ce persistă in calea tratativelor.In primul rind, este vorba de extinderea pe care au căpătat-o în ultimul timp (mai ales în ce privește partea americană) rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, amplasate la bordul submarinelor. Acestea sînt, ce-i drept, mult mai reduse ca dimensiuni și mai încete decit rachetele balistice, dar. în schimb, zburind la foarte mică altitudine, se pot sustrage detectării și, în consecință, au un puternic caracter destabilizator ; în plus, ele nu intră în cifrele generale de control stabilite, fiind necesar, ca atare, să formeze obiectul unor limitări speciale, în condițiile cînd verificarea este mult 

mai dificilă decît în cazul masivelor rachete balistice.In al doilea rînd, este vorba de rachetele balistice intercontinentale mobile, de asemenea mai greu de verificat decit cele situate pe amplasamente fixe. Potrivit relatărilor recente, în Congresul american pare a se contura un curent în sprijinul interzicerii rachetelor intercontinentale mobile cu mai multe focoase (domeniu în care S.U.A. s-ar afla în urmă în comparație cu U.R.S.S., cu referire concretă la racheta sovietică S.S.-18 cu 10 focoase, amplasată pe platforme de cale ferată. în timp ce racheta similară americană „MX" 'abia urmează să devină mobilă), dar, în schimb, favorabil dezvoltării unei rachete mobile cu un singur focos și amplasată pe platforme rutiere (este vorba de racheta „Midgetman", la a cărei construcție intenționează să treacă partea americană) — pe bună dreptate un șir de comentarii avizate considerînd cel puțin „paradoxală" (agenția France Presse) o asemenea poziție.în fine, al treilea obstacol este reprezentat de diferențele de interpretare în ce privește tratatul de limitare a rachetelor antirachetă (A.B.M.), încheiat în 1972, în strînsă legătură cu proiectul american de militarizare a spațiului cosmic („războiul stele
lor") : în timp ce partea americană susține o interpretare „lărgită" a a- cestui tratat, care ar permite realizarea primei etape a proiectului a- mintit, partea sovietică se pronunță pentru respectarea strictă a tratatului în forma în care a fost semnat.Asemenea deosebiri de vederi nu sînt, evident, ușor de rezolvat, dar, în același timp, nici nu apar ca ireconciliabile, experiența, inclusiv a tratatului privind rachetele cu rază intermediară de acțiune, dovedind că prin prevalarea unor atitudini constructive, realiste. este pe deplin posibil să se depășească obstacolele existente, să se ajungă la compromisuri reciproc acceptabile, realizîn- du-se un pas cu adevărat substanțial pe calea înlăturării spectrului distrugerii nucleare.Totodată, este limpede că procesul o dată declanșat nu se poate opri aci. Există chiar opinii care susțin că, prin reducerea cu 50 la sută a arsenalelor strategice, abia se va a- junge la situația existentă cu șapte ani în urmă, în momentul începerii negocierilor S.T.A.R.T. ! Dispariția coșmarului unei catastrofe planetare nu va putea deveni realitate decît prin interzicerea totală a experimentării, producerii și depozitării de noi arme nucleare, prin lichidarea în întregime a potențialului existent. Numai astfel omenirea se poate elibera de cea mai mare amenințare care a pîndit-o vreodată, și în favoarea unui asemenea obiectiv militează consecvent și acționează neobosit România socialistă, alături de forțele social-politice cele mai largi de pretutindeni.

Romulus CAPLESCU

Pentru crearea unor condiții normale
in vederea accesului Namibiei la independențăLUANDA 21 (Agerpres). — Aproximativ 3 000 de refugiați namibieni din Angola s-au reîntors în Namibia în cursul săptâmînii trecute, s-a a- nunțat la Luanda. în următoarea lună se vor reîntoarce în Namibia aproximativ 41 000 de persoane, care au fost nevoite să-și părăsească căminele de-a lungul anilor din pricina acțiunilor teroriste ale R.S.A.WINDHOEK 21 (Agerpres). — Ca urmare a unei hotăriri adoptate in

LA O LUNĂ DE LA DECLANȘAREA CRIZEI DE GUVERN y

DIN ITALIA

Premierul desemnat a început
o nouă rundăROMA 21 (Agerpres). — Premierul desemnat al Italiei, Ciriaco de Mita, a început marți o rundă de consultări cu reprezentanții partidelor politice pentru a verifica posibilitățile soluționării crizei de guvern declanșate cu o lună în urmă prin demisia cabinetului de coaliție pentapartită prezidat de el însuși. La încheierea acestor consultări, de Mita îi va prezenta rezultatele obți

THE TIMES:

Drogurile și violența in Marea BritanieCunoscutul ziar londonez „THE TIMES" publică un articol consacrat unor probleme sociale acute din Marea Britanie, în care scrie :
Oficialități ale poliției se tem că 

violența asociată cu drogul bazat 
pe cocaină — „crack" — ar putea 
lua proporții tot mai mari tn Marea 
Britanie. La 25 mai, citeva sute de 
tineri din Wolverhampton au or
ganizat tulburări grave, declanșate 
după ce brigada antidrog din West 
Midlands a efectuat un raid de 
anvergură în Heath Town, la loca
lul public Travellers Rest, unde au 
fost capturate cannabis șl „crack", 
iar 20 de persoane au fost arestate. 
Mulți dintre cei arestați sosiseră 
aici din orașe diferite din Midlands, 
intre care Nottingham și Bir
mingham.

Poliția primise repetate reclama
ta in legătură cu acest mic res
taurant. Mai mulți traficanți de dro
guri își mutaseră, se crede, aici 
sediul, după un raid al poliției la 

comun de organizațiile de tineret șl studențești din Namibia, s-a încetat boicotarea cursurilor, instituită la începutul lunii' mai ca protest față de practicile autorităților sud-africa- ne de ocupație. Observatorii politici j apreciază că această decizie se înscrie în acțiunile populației nami- i biene privind crearea unor condiții normale de desfășurare a alegeri- ; lor constituționale din luna noiem- 1 brie, in conformitate cu rezoluțiile O.N.U.
Ji

de consultărinute președintelui* republicii, Francesco Cossiga.Presa italiană de marți estimează că negocierile se anunță „dificile și complexe", iar agenția A.N.S.A. evidențiază faptul că partidele care formau gruparea majoritară guvernamentală au pierdut, într-o anumită măsură, voturi la alegerile pentru Parlamentul (vest-) european, considerate in Italia un test in vederea formării noului guvern.

restaurantul „The Fountain", aflat 
la Blakenhall, in vecinătate.

In timpul tulburărilor, localul 
public Travellers Rest a fost ata
cat cu pietre și cărămizi, spărgin- 
du-se toate ferestrele de la parterul 
clădirii. Poliția a revenit in zonă 
cu întăriri. Mulțimea atacatorilor a 
început să se confrunte cu cei 250 
de polițiști, ridicind baricade, pro- 
vocind distrugeri și incendii.

Adjunctul șefului poliției din 
West Midlands a declarat : Aceas
tă descoperire — „crack" — repre
zintă un element foarte destabili
zator. Violența asociată cu dro
guri a devenit un lucru aproape 
inevitabil. Datorită profiturilor 
enorme care provin din afacerile 
cu stupefiante, traficanții sint ho- 
tăriți să reacționeze cu violență 
pentru a menține aceste profituri. 
Probabil această acțiune a repre
zentat o tentativă pentru a se ve
dea dacă vor putea împiedica poli
ția să mai întreprindă acțiuni îm
potriva drogurilor in viitor.
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