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DE „ZIUA PIONIERILOR", LA 40 DE ANI DE ÎMPLINIRI

SUB SEMNUL CRAVATEI ROȘII CU TRICOLOR

în telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

oameni ai muncii de pe ogoare raportează 

încheierea recoltării orzului

ROMI ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR 1N EDUCAREA 
PATRIOTICĂ, REVOLUȚIONARĂ A TINEREI GENERAȚII

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI A ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
ORZULUI. REALIZÎND fl PRODUCȚIE MEDIE 

RE 1530 KG LA HECTAR

Evocînd cei 40 de ani de activitate, în care Organizația Pionierilor a educat tinăra generație în spiritul Ideilor înaintate ale dragostei de țară, de partid și de popor, ale atașamentului față de realizările construcției socialismului în patria noastră, la care pionierii și-au adus ei inșiși contribuția, se poate afirma cu îndreptățire că, prin întreaga lor activitate, organizațiile de pionieri s-au afirmat ca o veritabilă școală de educație comunistă, revoluționară a celor mai tinere generații din patria noastră. In toți acești ani. Organizația Pionierilor și-a făcut un titlu de onoare din a cultiva la tinerele vlăstare atitudinea înaintată față de muncă și învățătură, dorința de a se pregăti la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, din a stimula creativitatea și spiritul novator, pasiunea pentru cercetare și creație.In acest fel, organizația revoluționară a celor mai tinere vlăstare ale țării răspunde cu însuflețire chemării vibrante adresate de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Iubiți, dragi prieteni, munca — 
factorul hotăritor al oricărui pro
gres, al dezvoltării șt înfloririi con
tinue a patriei noastre socialiste ! 
Tnvățați. învățați, pentru că numai 
însușindu-vă cele mai noi și mai 
Înaintate cunoștințe in toate dome

Palatul Pionierilor ți Șoimilor Patriei din București - minunat dar pe care partidul, întregul popor l-au făcut copiilor

PERFECTIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALEJ
-cerință a dezvoltării intensive, calitativ

9 ’

superioare a economieiîn strategia partidului nostru de Înaintare a României spre trepte mereu mal Înalte de progres și civilizație socialistă, strategie exprimată prin planurile și programele de dezvoltare generală a țârii, precum și pe ramuri și domenii, omul reprezintă factorul hoțăritor al întregii activități economico-sociale. Această teză de o excepțională va
loare teoretică și practică, elaborată de secretarul general al partidului, exprimă nu doar o investiție de încredere, ci răspunde unei necesități obiective, oamenii afirmindu-se astăzi cu putere ca o forță decisivă pe planul cercetării științifice, al culturii, al perfecționării relațiilor sociale șl de producție.Este limpede fără nici o altă demonstrație că omul reprezintă factorul decisiv al progresului multilateral al patriei, el fiind făuritorul valorilor materiale și spirituale ale societății. In această idee, accentul cu totul deosebit pus de secretarul general al partidului pe necesitatea însușirii de către fiecare muncitor, de către fiecare inginer și tehnician, de către toți oamenii muncii a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii corespunde pe deplin cerințelor actuale ale dezvoltării multilaterale a țării. „Nu trebuie să uităm nici un moment — â precizat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Expunerea la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, din noiembrie anul trecut — că realizarea tuturor obiectivelor este posibilă numai cu oameni cu o inaltă pregătire profesională și tehnică, capabili să soluționeze cele mai complexe probleme și să asigure înaintarea fermă

„Organizația de Pionieri este o valoroasă școala de plămădire a 
celor mai nobile trăsături morale ale personalității: cinstea, demnitatea, 
respectul față de muncă, mîndria patriotică, spiritul internaționalist, 
generozitatea și dăruirea pentru interesele poporului, exigența și spi
ritul revoluționar, comunist".

NICOLAE
niile de activitate vefi deveni buni 
constructori ai societății socialiste 
multilateral dezvoltate și ai societă
ții comuniste, veți putea să serviți 
patria, politica partidului in cele 
mai bune condiții !“Organizația Pionierilor a pus si pune in centrul preocupărilor sale cunoașterea. înțelegerea si însușirea de către pionieri si școlari a politicii interne si externe a partidului și statului nostru, cultivarea in rîndul tuturor copiilor a respectului și prețuirii față de trecutul glorios de muncă și luptă al poporului, al clasei muncitoare, a mindriei patriotice față de realizările obținute in anii socialismului, și cu deosebire în anii ce au urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului. Au rămas profund înscrise în conștiința și inima copiilor țării preocuparea si grija statornică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. ale tovarășei Elena Ceaușescu pentru orientarea și îndrumarea Organiza
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a patriei noastre spre cele mai înal
te culmi de progres și civilizație".Pot fi prezentate numeroase e- xemple care să ateste că înfăptuirea cu maximă eficiență a programelor de dezvoltare multilaterală a țării depinde nemijlocit de nivelul de pregătire al oamenilor muncii. Tot ce s-a înfăptuit in anii construcției socialiste — și cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului — se întemeiază nu numai pe un considerabil efort material, ci și pe un proces permanent de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor. categoriilor de personal muncitor, ceea ce a permis creșterea nivelului tehnic și calitativ al producției, valorificarea superioară a resurselor disponibile ale economiei naționale. Practic, la ora actuală in oricare domeniu de activitate, în industrie, a- griculturâ, in construcții și cu atit mai mult în proiectare și cercetare lucrează oameni cu o înaltă pregătire profesională, cu o gindire nouă, modernă.Amploarea șl complexitatea sarcinilor asumate în etapă actuală spo- •resc însă necontenit, intr-o măsură considerabilă rolul perfecționării profesionale a tuturor oamenilor muncii. Pornind de la cerințele dezvoltării intensive a economiei, de la imperativul trecerii la o nouă calitate în toate domeniile, întreaga activitate de perfecționare a pregătirii personalului muncitor are drept scop ridicarea sistematică a nivelului de cunoștințe profesionale — tehnice și științifice — corespunzător gradului înalt de înzestrare tehnică a întreprinderilor, exigențelor impuse de noua revoluție tehnico-știin- țifică și noua revoluție agrară, de aplicarea fermă a principiilor auto- conducerii și autogestiunii econo- 

ției Pionierilor, momentul deosebit in care secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a investit cu o nouă și inalță semnificație cravata de pionier, cu marea cinste de a avea în culorile sale, alături de roșul drapelului comunist, culorile tricolorului românesc, încre- dințind astfel pionierilor răspunderea de a munci și trăi în spirit revoluționar, patriotic, după exemplul ina- intat al comuniștilor.Acum, în anul cînd organizația revoluționară a celor mai tinere vlăstare trăiește emoționantul moment de bilanț al celor pâtru decenii de activitate inflăcăra- tă, pionierii din România, cu bucuria în suflet de a trăi in cei mai înfloritori ani din istoria patriei, în „Epoca Nicolae Ceaușescu'*. aduc un fierbinte omagiu ctitorului de țară nouă, tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului, tovarășei Elena Ceaușescu, cărora le datorează mi

mico-financiare. In același timp, perfecționarea pregătirii profesionale reprezintă o condiție esențială pentru înfăptuirea programelor de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Ca atare, se impune continua perfecționare a însuși procesului de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului muncitor.De altfel, tocmai de aceea, înce- pind din acest cincinal, după cum se știe, potrivit hotăririlor Congresului al XlII-lea al partidului și prevederilor programului de asigurare a forței de muncă, dezvoltare a invă- țămintului și perfecționare a pregătirii cadrelor, s-a prevăzut cuprinderea in sistemul cursurilor de perfecționare a peste trei milioane persoane anual. La nivelul intregii e- conomii a fost adoptat, in deplină concordanță cu cerințele dezvoltării intensive, un program complex de cursuri de reciclare, cursuri de pregătire a muncitorilor care urmează să lucreze pe mașini și utilaje cu grad ridicat de automatizare. în multe unități funcționează apoi cursuri de recalificare și policalificare, cursuri de specializare, cursuri de integrare pentru noii absolvenți, alte asemenea forme de ridicare a pregătirii profesionale. Pe scurt, procesul de perfecționare a pregătirii profesionale a cadrelor mobilizează forțe din ce în ce mai mari, antrenează specialiști din toate domeniile de activitate, din sfera producției, a cercetării, a învățămintu- lui, beneficiind de un cadru organizatoric bine definit.Subliniind acest Important curs
(Continuare în pag. a V-a)

CEAUȘESCUnunatele condiții de viață și învățătură create în școli moderne, dotate cu o bază materială la nivelul celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, excelentele condiții de formare și împlinire a personalității lor.Sărbătorirea „Zilei Pionierilor", aniversarea a 40 de ani de la crearea Organizației Pionierilor și încheierea anului școlar 1988—1989 au loc in atmosfera de fermă angajare și intensă activitate creatoare cu care întregul nostru popor, punînd in practica orientările de inestimabilă valoare, de inaltă cutezanță și profund realism ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind căile de dezvoltare a României in ultimul deceniu al acestui mileniu și în perspectiva începutului de mileniu nou, se pregătește să intîmpine cea de-a 45-a aniversare a . revoluției de eliberare socială și națională, anti-
(Continuare în pag. a V-a)

BUCUREȘTI : Tehnologii 
moderne de înalt 

randamentSituînd permanent în centrul a- tenției realizarea unor echipamente, utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, competitive pe plan mondial, destinate unor sectoare prioritare ale economiei naționale din domeniile minier, energetic, petrolier, naval, aviatic, cît Șl exportului, cercetătorii, proiectanții și oamenii muncii din institutele de cercetare și proiectare, din unitățile industriale ale Capitalei a- cordâ o atenție deosebită modernizării tehnologiilor de fabricație, asimilării de noi și moderne tehnologii. Domeniile în care rezultatele obținute pe linia înnoirii și modernizării tehnologiilor de fabricație s-au materializat în execuția unor produse de înalt nivel tehnic vizează sectoarele calde, sectoarele de prelucrări prin așchiere, tehnologiile noi de control prin metodele nedistructive.Astfel, in multe sectoare calde ale Capitalei s-au extins procedeele de turnare in forme vidate, turnare centrifugală, turnarea cu modele ușor fuzibile, forjarea in matrițe închise. De asemenea, a fost extins numărul cuptoarelor dotate cu arzătoare regenerative. O atenție prioritară a fost acordată extinderii și generalizării tehnologiilor de control, fiind asimilate in institutele de cercetare științifică șl inginerie tehnologică pentru mecanică fină și scule, respectiv pentru industria constructoare de mașini, instalații complexe de măsurat multicote a- sistate de calculator, precum și bazate pe tehnica ultrasunetelor și radiațiilor penetrante pentru controlul nedistructiv și care au fost livrate în peste 15 întreprinderi reprezentative pentru economia Capitalei.Demn de relevat este faptul că în perioada care a trecut din acest an productivitatea muncii a crescut cq 8,3 la sută față de aceeași pe- rfoadă a anului trecut. (Gheorghe 
loniță).

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul Județean 
de Partid Călărași raportează încheierea re
coltării orzului de pe întreaga suprafață de 
31 550 hectare, obținînd o producție medie 
de 7 590 kg la hectar. Un număr de 17 între
prinderi agricole de stat și cooperative agri
cole de producție au obținut peste 8 500 kg 
orz la hectar. Consiliile unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste Dragalina și Frăsinet 
au obținut 8 389 kg și, respectiv, 8114 kg.

Dind glas celor mal alese sentimente de dragoste, stimă și recunoștință, de nemărginită admirație față de neobosita dumneavoastră activitate consacrată cu pilduitoare abnegație revoluționară libertății și fericirii poporului, independenței și propășirii patriei, cauzei socialismului și păcii, însuflețiți de indicațiile și îndemnurile pe care le-ați adresat cu prilejul vizitelor de lucru efectuate și in județul nostru, lucrătorii ogoarelor 
județului Călărași raportează în
cheierea RECOLTĂRII ORZULUI 
DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA 
DE 31 550 HECTARE, OBȚINÎND

Noi unități agricole au obținut
producții mari la Hectar

IN JUDEȚUL DOLJ :
® Cooperativa Agricolă de Producție Afu

mați - 8 829 kg la hectar
® Cooperativa Agricolă de Producție Bîrca

- 8 775 kg la hectar

ÎN SECTORUL AGRICOL ILFOV :
• întreprinderea de sere „30 Decembrie" - 

8 646 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Buftea

- 8 370 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Oto- 

peni - 8 325 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție „23 

August", comuna Gruiu - 7 550 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA:
• Cooperativa Agricolă de Producție Ju- 

gureni - 8 250 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Cre- 

vedia - 8 155 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Șe- 

laru - 8120 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Odo- 

bești - 8 120 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Cor

bii Mari - 8 090 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ:
® întreprinderea Agricolă de Stat Leor- 

deni - 8106 kg la hectar

Agricolă de Pro- raportează înche- orzului de pe în- planificată de 170de producția mede 8 450 kg la hec-
Cooperatorii șl mecanizatorii_ de la Cooperativa ducție Afumați ierea recoltării treaga suprafață ..__________ ______hectare, REALIZÎND 8 829 KG LA HECTAR, față die planificată tar.Am reușit ca să livrăm la bazele de recepție întreaga producție de orz obținută, se spune în telegramă. In prezento dată cu recoltatul

O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 590 KG LA HECTAR, DEPOZI
TATA ÎN ÎNTREGIME LA BA
ZELE DE RECEPȚIE. Vă raportăm 
că, DIN CELE 105 UNITĂȚI CUL
TIVATOARE DE ORZ DIN JU
DEȚ, UN NUMĂR DE 17 ÎNTRE
PRINDERI AGRICOLE DE STAT 
ȘI COOPERATIVE AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE AU OBȚINUT 
PESTE 8 500 KG LA HECTAR. Printre acestea se numără I.A.S. Drumu Subțire — 8 645 kg, I.A.S. Chirnogi — 8 605 kg, C.A.P. Dra- goș Vodă — 8 637 kg, C.A.P. Dor Mărunt — 8 687 kg, C.A.P. Gurbă- nești — 8 625 kg, îndeplinind astfel 

eliberăm terenurile, pregătim patul germinativ și însămînțăm culturile duble, în structura și pe suprafețele prevăzute în program, astfel incit, respectind cu strictețe tehnologiile prevăzute, să realizăm nivelurile de producție ridicate la culturile duble și succesive. Am luat toate măsurile organizatorice și tehnice pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a recoltării grîului pe cele 1 200 hectare, unde estimăm să obținem, de asemenea, producții mari. 

criteriile de acordare a Înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Vă raportăm, totodată, că in consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste Dragalina și Frăsinet s-au obținut 8 389 kg orz la hectar și, respectiv, 8 114 kg orz la hectar.Am început recoltarea griului și sintem pregătiți pentru încheierea acestei lucrări în 7—8 zile, fiind luate toate măsurile tehnico-orga- nizatorice, astfel Incit Întreaga producție să fie strînsă și depozitată fără pierderi.Acționăm cu toate forțele pentru eliberarea terenurilor și însămin- țarea culturilor duble, pentru întreținerea culturilor prășitOare, .starea lor de vegetație fiind în prezent bună șl dîndu-ne garanția că în acest an vom realiza cele mai mari producții obținute pină acum.Desfășurăm, totodată, o susținută activitate pentru Îmbună tățirea activității în zootehnie, luîmd măsuri ferme pentru o îngrijire șl furajare corespunzătoare a animalelor, întărirea ordinii și disciplinei în rîndul tuturor lucrătorilor din acest sector, astfel incit sĂi realizăm integral efectivele și producțiile animaliere planificate.In acest an jubiliar, sub semnul Împlinirii a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă, în lntimpinarea celui de-al XIV-Iea Congres al partidului, ne angajăm solemn că vom acționa cu toată fermitatea petitru Înfăptuirea orientărilor și sarcinilor stabilite pentru creșterea contribuției județului nostru la înflorirea patriei.

Dind toată atenția strîngerl! la timp și fără pierderi a recoltei da păioase, acționăm cu toată răspum- derea, printr-o largă mobilizare de forțe, pentru întreținerea corespunzătoare a culturilor de prăsitoare pentru a obține producții la nivelul cerințelor puse in fața agriculturii noastre socialiste.Lucrătorii ogoarelor din Coope
rativa Agricolă de Producție Birra raportează că de pe întreaga suprafață de 200 hectare, prin respectarea tehnologiei cultțurii, a densității plantelor, recoltarea in timp scurt și fără pierderi, au asigurat DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI 
MEDII PLANIFICATE DE 7 700 
KG LA HECTAR, REALIZÎND 
8 775 KG LA HECTAR.În telegramă se arată : Acționăm, în continuare, pentru eliberatul terenului, executarea arăturilor, pregătirea patului germinativ și insămințarea culturilor dubla și succesive, pentru a asigura un randament cît mai ridicat principalului .nostru mijloc de producție — pămîntul.Ne preocupăm, de asemenea, da înfăptuirea cu maximă exigență și răspundere a măsurilor stabilita pentru declanșarea și desfășurarea în condiții optime a secerișului la griu, cultură care se prezintă bine și promite producții ridicate.Concomitent acționăm pentru întreținerea culturilor prăsitoare, a căror stare de vegetație ne permite să estimăm producții mari,în telegrama trimisă de oamenii muncii din întreprinderea de sere 
„30 Decembrie" se arată :Vă raportăm, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, că am încheiat recoltatul orzului pe Întreaga suprafață cultivată. OBȚI- 
NÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
8 646 KG LA HECTAR, DEPĂȘIND 
CU 1 146 KG PRODUCȚIA MEDIE 
PLANIFICATĂ. Mecanizatorii șl specialiștii din întreprinderea noastră vă adresează vii mulțumiri pentru indicațiile și îndrumările adresate cu prilejul recentelor vizite pe care le-ați efectuat în unitățile agricole, vizite ce au contribuit la o mai puternică mobilizare a tuturor lucrătorilor din agricultură, la o organizare exemplară a intregii noastre activități.In prezent urgentăm finalizarea lucrării de eliberare a terenului, executarea arăturilor și însămin- țarea culturilor duble și succesive, gospodărind cu randament maxim fiecare palmă de pămînt. Cu toții, cei ce muncim și trăim aici, sintem conștienți că bunăstarea noastră, veniturile oamenilor muncii depind de pasiunea și abnegația, de responsabilitatea cu care acționăm.Muncim cu toată fermitatea pentru efectuarea la un înalt nivel calitativ a lucrărilor de întreținere la culturile prășitoare, strîngerea și depozitarea tuturor resurselor furajere, realizarea șl depășirea producțiilor planificate in legumicultura și zootehnie.
(Continuare în pag. a V-a)_______ y
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ATITUDINE FERMI, INTRANSIGENTA
FATA DE ABATERILE DE IA MORALA MUNCII

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ 
la cel mai înalt nivel de organizare!Comuniștii, oamenii muncii - hotărîți să asigure un climat de răspundere și puternică angajare - au sancționat drastic fapte reprobabile, incompatibile cu normele de muncă și etică profesională săvîrșite Ia baza de recepție a cerealelor din Consiliul Unic Agroindustrial Șcrcaia, județul Brașov

IALOMIȚA: însămințarea culturilor 
duble — intensificată la maximum I

TIMIȘ: Multe exemple bune, 
dar și diferențe nejustificate

După cum bine se știe, această perioadă a anului se caracterizează prin maxiimă mobilizare a tuturor forțelor de la sate, a tuturor celor ce lucrează direct în agricultură sau sprijină activitățile desfășurate în această importantă ramură a economiei naționale. pentru strîngerea grabnică și fără pierderi a recoltei, pentru efectuarea la timp și în condiții ireproșabile a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor. Zi de zi, veștile sosite din diferite zone ale țării atestă succesele repurtate, recoltele mari obținute de cei care muncesc exemplar, terminarea la timp a lucrărilor și obținerea unor producții cit mai înalte constituind autentice temeiuri de mindrie comunistă, de adevărată sărbătoare a muncii, a hărniciei oamenilor muncii de pe ogoare.Și locuitorii satelor din județul Brașov sînt antrenați, asemenea tuturor agricultorilor din întreaga țară, la efectuarea lucrărilor agricole specifice perioadei. Este în plină desfășurare campania de întreținere a culturilor, se string și se depozitează furajele, se apropie momentul declanșării în județ a campaniei de recoltare a păipaselor, pentru care se fac ultimele pregătiri. Toate acestea reclamă un însemnat volum de muncă, O organizare ireproșabilă a întregii activități, un climat de ordine și disciplină desăvîrșite, mai cu seamă că, alături de lucrătorii ogoarelor, de locuitorii satelor, la aceste lucrări prioritare participă un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderi șl instituții de la orașe.Cum au înțeles să se angajeze în înfăptuirea acestor sarcini importante cei ce lucrează în cadrul bazeî de recepție a cerealelor care deservește Consiliul Unic Agroindustrial Șercaia ? Faptele petrecute în ziua de 21 iunie oferă un răspuns — din păcate negativ — la această întrebare. Astfel, în cursul zilei respective, în loc să se afle pe cîmp, la întreținerea culturilor pe suprafața repartizată, cei de la baza de recepție, în frunte cu șeful de unitate, Vasile Mocanu, au rămas în sediu, chipurile pentru a rezolva unele probleme care nu mai suportau amîpare. Care erau aceste „pro- blefne stringente" ? Faptele au" dovedit că ele au fost pur și simplu Inventate, ca pretext pentru sustragere iresponsabilă de la muncă, îată-le. In jurul orei 13, la un control efectuat la bază au rezultat o serie de grave încălcări ale reglementărilor în vigoare. Intrînd în bază pe poarta acesteia, unde nu se afla nici un paznic (dar puteau intra tot atit de lesne pe alături, baza nefiind împrejmuită). organele de control au ajuns la birouri, unde totul era vraiște, dulapurile cu documentele și ștampilele unității aflin- du-se la discreția oricărui vizitator. Locul părea pustiu, dar nu era chiar așa.i Intr-o magazie goală au fost găsiți cîțiva dintre lucrătorii la această unitate, care pregăteau... o masă festivă. Urmau să participe circa 40 de persoane. Deci 40 de oameni care — indiferent de motivul pentru care se strîngeau — nu erau 

prezenți în cîmp, acolo unde starea culturilor repartizate le reclama aportul.Și totuși, pentru cine se pregăteau toate acestea ? După cum au declarat cei implicați, se organizase — de ce în aces.te zile de maximă mobilizare a forțelor, de ce astfel, de ce la locul de muncă ? — sărbătorirea ieșirii la pensie a fostului șef al bazei, Roth Wilhelm. Un gest de a- parentă colegialitate, în realitate un pretext de neîngăduită absentare de la muncă și de chefuială. Iar pentru ca totul să iasă... bine, s-au „implicat" în aceasta atît actualul șef al bazei, Vasile Mocanu, cit și contabila unității, Maria Penciu, laboranta Maria Vasu și alți lucrători.Așa cum a rezultat din dezbaterea acestor grave abateri în ședința biroului comitetului comunal de partid, ce a avut loc în după-amiaza zilei de 21 iunie, precum și la plenara extraordinară a comitetului comunal de partid pe teritoriul căreia se afla baza, și în adunarea oamenilor muncii de la bază, ambele desfășurate in dimineața următoare, toți cei direct răspunzători cunoșteau bine regulamentul de ordine interioară, faptul că este interzis cu de- săvîrșire consumul de băuturi alcoolice în unitățile socialiste, ca și fan- tul că activitatea în' bază se afla sub incidența Decretului 400, al cărui text era și este afișat vizibil chiar Ia intrarea în sediul administrativ. Mulți dintre ei cunoșteau și conținutul articolului publicat în ziarul „Scînteia" din 14 iunie a.c. in legătură cu abaterile deosebit de grave, de același gen, săvîrșite la întreprinderea Agricolă de Stat Vedea, din județul Giurgiu, apelul de a se trage din acea situație toate concluziile pentru îmbunătățirea radicală a activității în toate unitățile legate de campaniile agricole, pentru angajarea întregii forțe de muncă, fără excepție, în efectuarea la timp a lucrărilor agricole. Toate acestea cei implicați în pregătirea și organiArea chefului le știau, dar le-au ignorat cu o condamnabilă ușurință. Cu atît mai grav cu cît unii dintre ei erau membri de partid, oameni cu o îndelungată vechime în muncă.Mai mult, cum faptele o atestă, ei nu trăseseră învățăminte nici din discutarea în colectiv a unor aspecte de genul celor în care au fost surprinși, reieșite dintr-o scrisoare adresată comitetului județean de partid, în care se menționa, între altele, că in bază se introduc uneori băuturi alcoolice. De altfel, putea să dea de gîndit faptul că în timpul verificării acelei scrisori, cei vino- vați de situația pusă în discuție susținuseră că afirmațiile sînt tendențioase. Acum s-au pus singuri in fața evidenței.Organizate la indicația, cu sprijinul unui colectiv al comitetului județean de partid, dezbaterile menționate au condamnat cu toată fermitatea faptele comise, propunin- 

du-se adoptarea unor severe măsuri organizatorice împotriva celor yino- vați.Faptele deosebit de grave petrecute la această bază de recepție au fost analizate și de către secretariatul comitetului județean de partid, care a aprobat măsurile propuse : astfel, Vasile Mocanu a fost exclus din rindul membrilor de partid și destituit din funcție, Roth Wilhelm a fost exclus din rindul membrilor de partid și eliberat din funcția de secretar adjunct al biroului organizației de bază, Maria Vasu a fost sancționată cu vot de blam cu avertisment și exclusă din rindul membrilor biroului organizației de bază și din comitetul comunal de partid, fiind totodată mutată disciplinar în- tr-o altă unitate. Maria Penciu a fost mutată disciplinar într-o altă unitate. De asemenea, a fost sancționat cu vot de blam și retrogradare pe o perioadă de trei luni Io- nescu Gheorghe, jurist-consult la I.C.A.P.P.A. Brașov, însărcinat să răspundă de activitatea în bază în perioada campaniei de seceriș, care în ziua respectivă s-a aflat în unitate. Pentru neregulile constatate, a fost admonestat și. directorul I.C.A.P.P.A., Gheorghe Manolescu.In plenara extraordinară a comitetului comunal de partid, în adunarea oamenilor muncii din bază, faptele grave săvîrșite de cei menționați au fost analizate cu înaltă răspundere, cu exigență comunistă. Dovedind maturitate politică și conștiință revoluționară, participanții la dezbaterea cazului și-au manifestat convingerea că măsurile adoptate vor determina îmbunătățirea climatului de ordine și disciplină în muncă, exprimîndu-și totodată angajamentul de a acționa cu toată responsabilitatea, cu hotărîre și dăruire pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor economico-so- ciale ce revin localității în actuala etapă de dezvoltare a țării. Dezbaterile au relevat, de asemenea, necesitatea întăririi spiritului de răspundere, a exigentei în muncă a cadrelor de conducere, a instaurării In fiecare unitate a unui climat de ordine și disciplină de natură să conducă la ridicarea nivelului calitativ al întregii activități.Cazul de indisciplină gravă petrecut in unitatea amintită scoate din nou în evidență cerința imperioasă a întăririi spiritului de răspundere al tuturor cadrelor de conducere, a respectării în mod neabătut, fără excepție și în pofida oricărui pretext, a ordinii și disciplinei specifice campaniilor agricole. înțelegindu-se, o dată pentru totdeauna, că munca in această importantă ramură a economiei naționale presupune aceeași ordine, corectitudine, seriozitate ca și în industrie, ca în oricare alt sector de activitate. Numai astfel pot fi îndeplinite înaltele exigențe ale înfăptuirii noii revoluții agrare, numai așa pot fi obținute rezultatele pe care le așteaptă de la agricultură economia națională, întregul popor.

In județul Ialomița, precipitațiile căzute marți noaptea și miercuri au făcut ca secerișul griului să nu intre în actualitate. La ora actuală, în zonele din lunca Ialomiței și în cele cu sol nisipos, parcelele cultivate cu griu s-au apropiat de coacere, fapt atestat de probele efectuate sub directa îndrumare și controlul specialiștilor. Este pentru prima dată cînd recoltarea griului începe imediat după strîngerea producției de orz, cultură la care în acest an s-a înregistrat in toate unitățile agricole din județul Ialomița un record de recoltă. în aceste condiții, toate forțele au fost concentrate la însăfnîn- țareă culturilor duble și succesive, la pregătirea combinelor (se fac verificări și reglaje) și a celorlalte mașini agricole utilizate la strîngerea și depozitarea recoltei de griu. Pînă în prezent, din cele 23 410 hectare, care au fost cultivate cu orz, au fost eliberate de paie 18 600 hectare și în- sămînțate 16 200 hectare.Dacă ținem seama că marți seara orzul era recoltat pe întreaga suprafață cultivată, rezultă că se înregistrează o răminere in urmă la insă- mînțarea culturilor duble și succesive. In condițiile existente ar fi trebuit ca întreaga suprafață de pe care s-a strins recolta de orz să fie în- sămînțată cu culturi duble și succesive, din care 21 000 hectare cu porumb pentru boabe, din cele 40 000 hectare planificate pentru ■ această vară. Dacă programul întocmit de comandamentul județean pentru agricultură ar fi fost respectat, pînă cel tîrziu miercuri la prinz întreaga suprafață prevăzută cu culturi duble ar fi primit sămînța. Nu s-a procedat așa și s-au creat decalaje care se vor accentua o dată cu începerea secerișului la grîu dacă nu se iau măsuri pentru înlăturarea lor. Cauzele acestei situații sînt mai mult de ordin subiectiv și iată de ce.Recoltarea orzului și însămințarea unor mari suprafețe cu culturi duble s-au realizat în acest an cu aproape două săptămini mai devreme ca de obicei, fapt ce a determinat o anumită necorelare între cantitățile de carburanți și alte materiale repartizate pentru lucrările prevăzute în mod normal în luna iunie și cele realizate efectiv. De aici, și imposibilitatea executării în avans a unor lucrări, îndeosebi a celor de eliberare de paie a terenurilor, pregătire a solului și semănatul propriu- zis. în unitățile din Consiliul Agroindustrial Țăndărei, care au realizat o producție medie de peste 8 000 kg orz la hectar și au încheiat printre primele strinsul și livrarea produc

ției Ia fondul de stat, din cele 810 hectare prevăzute cu culturi duble s-au insămînțat doar 350 hectare, deși au fost create condiții ca luni seara toate suprafețele să primească sămînța. In acest consiliu, formația de 10 tractoare A 1 800 cu discuri mari, organizată să lucreze în două schimburi, ar fi putut să pregătească toată suprafața de pe care s-a strîns orzul în cel mult 3 zile bune de lucru. Așa însă, din lipsa carburanților, mai mult a fost... in pauză. Am putut vedea formații de tractoare, pregătite cu agregate care permiteau în condiții optime realizarea mai multor lucrări simultan, aștep- tind cite 7—8 ore din zi sosirea carburanților. Timp prețios care putea fi folosit eficient la arat și semănat. La eliberarea suprafețelor s-a acționat manual și cu atelajele, paiele fiind greblate și încărcate direct din brazdă. în acest mod s-au eliberat importante suprafețe, dar ele nu au putut.fi imediat însămințate.Așa cum arătam, in acest an, cînd producția de orz a fost cea mai mare din istoria cîmpiei Bărăganului ialo- mițean, combinele s-au comportat mai bine ca oricînd, funcționînd conform programelor stabilite. Și-a spus cuvîntul priceperea cu care s-a realizat reglarea combinelor pe tot parcursul zilei în funcție de umiditatea spicelor și starea vremii. în tot ce s-a întreprins, ordinea și disciplina au fost pe primul plan. Aceasta nu înseamnă că nu au existat și unele neajunsuri, care însă au fost cu promptitudine analizate și înlătu.- rate. Dacă secerișul orzului s-a desfășurat bine în ansamblu, trebuie spus că aceasta s-a realizat și datorită măsurilor luate de comandamentul județean pentru agricultură privind aprovizionarea cu prioritate cu carburanți a combinelor in detrimentul executării celorlalte lucrări din fluxul tehnologic al însămînțării culturilor duble. Tocmai de aceea, pentru recoltarea producției de grîu de pe cele 82 600 hectare și pentru realizarea celorlalte lucrări premergătoare însămînțării culturilor duble este nevoie să se asigure de îndată cantitățile de carburanți, sfoară și sîrmă prevăzute pentru luna iulie. Aceasta reprezintă o cerință esențială pentru ca în această vară în județul Ialomița să se însămînțeze 68 000 hectare cu culturi duble și succesive, din care cea mai mare parte trebuie să primească sămînța pină la sfîrșitul lunii iunie.
Mihai V1ȘO1Ucorespondentul „Scinteii*

Și în județul Timiș, preocuparea organelor agricole și a conducerilor unităților de stat și cooperatiste pentru strîngerea cît mai grabnică și fără pierderi a recoltei de orz și depozitarea acesteia în aceeași zi în spațiile asigurate de organele de contractare este dublată de grija pentru eliberarea operativă a terenurilor de paie și însămințarea culturilor duble și succesive.In cursul documentării am poposit la Cooperativa Agricolă de Producție Periam, unitate care an de an realizează în cultură dublă producții de trei—patru tone de porumb boabe la hectar. In ambele ferme vegetale, conduse de inginerii Pe- trică Marin și Doru Milovan, terenurile de pe care s-a recoltat orzul — lucrare încheiată deja de cîteva zile — au fost în întregime semănate cu porumb din grupa 200. „întreaga suprafață — ne spune Sabin Țăran, președintele unității, a și fost repartizată in acord global membrilor cooperatori, astfel că, la timpul potrivit, se va trece Ia efectuarea prașilelor manuale".Cu rezultate bune se prezintă la eliberarea terenurilor de paie și semănatul culturilor duble și cooperativele agricole Variaș, Bărăteaz, Rei caș, Gottlob, Lovrin, unde munca este organizată în flux continuu, ne- admițindu-se nici o abatere de la normele de calitate.Cu atenție sporită acționează șl mecanizatorii și specialiștii din întreprinderile agricole de stat, măsurile luate pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru întronarea unui spirit de înaltă responsabilitate în muncă, pentru aplicarea celor mai avansate tehnologii și în primul rînd pentru asigurarea unei densități op
CONSTANȚA: După

semănătorileTrăgînd Învățăminte din experiența anului trecut, cînd Cooperativa Agricolă de Producție Ovidiu, județul Constanța, nu a obținut rezultatele scontate, consiliul de conducere al acestei unități a organizat mai bine activitatea, pregătind din timp și cu maximă atenție și răspundere actuala campanie agricolă de vară, fapt ilustrat de calitatea operațiunilor efectuate, de ordinea și disciplina din fiecare sector de activitate.La ferma vegetală nr. 2 Poiană, unde s-a încheiat de recoltat întreaga suprafață cultivată cu orz, producția medie obținută este superioară celei realizate anul trecut. Toți baloții au fost transportați la locurile de destinație. Acum obiectivul prioritar îl constituie înființarea culturilor duble, care trebuie semănate în timpul cel mai scurt. „După orz avem de plantat legume, principala noastră sursă de venituri, așa că interesul nostru este să eliberăm cît mai repede terenul și să grăbim aratul — pentru că altfel orice întîr- ziere este în detrimentul nostru — ne spune Anghel Tănase, președintele cooperativei. Pe suprafața astfel pregătită avem de plantat în cultură dublă 30 hectare cu varză și de semănat 30 hectare cu fasole păstăi, 20 hectare cu castraveți și 30 hectare cu morcovi. De calitatea lucrărilor executate acum depind producțiile pe care le vom obține în toamnă".Cu maximă atenție și deplină res

time de plante la hectar concreti- zîndu-se în realizarea unui ritm superior de lucru. La întreprinderea Agricolă de Stat Liebling, o formație de șase tractoare A-l 800 cu discuri și trei semănători, condusă de inginerul-șef Traian Dascălu, semăna porumb intr-o parcelă de cu- rind eliberată de orz, realizînd în medie 50 hectare pe zi. Formații asemănătoare am întîlnit și la întreprinderile agricole de stat Carani, Sinnicolau Mare, Sinandrei, Teremia Mare, Dudeștii Vechi, unde recoltarea orzului s-a încheiat, forțele fiind concentrate pînă la începerea strângerii griului la semănatul culturilor duble.Dintr-o analiză efectuată de comandamentul județean pentru agricultură am reținut însă că sînt unități unde se înregistrează un decalaj mare între recoltare, eliberarea terenurilor de paie și însămințarea culturilor duble. în această situație se află unitățile din consiliile agroindustriale Mașloc, Biled, Deta, Bethausen, unde semănatul porumbului șl al celorlalte culturi duble și succesive a fost efectuat pe suprafețe reduse comparativ cu cele recoltate sau se află abia la început. Ținînd seama de faptul că județul Timiș are ca sarcină să lnsămin- țeze în această vară cu culturi duble și succesive 132 000 hectare, s-au stabilit noi măsuri menite să impulsioneze ritmul lucrărilor Ia semănat în toate unitățile, reactualizindu-se graficele de lucru, astfel incit, peste tot, să se respecte termenele de încadrare în perioada optimă pentru executarea acestei lucrări.
Cezar IOANAcorespondentul „Scinteii*

combine, imediat

ponsabilitate pentru înființarea In timp optim a culturilor duble se acționează și în unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Cogealac. După recoltarea și transportul orzului din cîmp, ne spunea Pompiliu Olteanu, împuternicit din partea biroului comitetului județean de partid, s-a trecut la eliberarea șl pregătirea terenului și însămințarea culturilor duble și succesive. Din cele 560 hectare prevăzute a se semăna în cultură dublă cu porumb boabe și legume se realizaseră pînă miercuri seara peste 280 hectare, preconizîn- du-se ca pînă sîmbătă această lucrare să fie încheiată. Activitatea in cîmp, în unitățile pe care le-am vizitat, era bine organizată, către fermele unde era cea mai mare nevoie de utilaje pentru eliberarea terenului fiind dirijate un număr corespunzător de prese de balotat, cupluri cu remorci, precum și forța de muncă necesară. Un exemplu de cum trebuie acționat îl constituie Cooperativa Agricolă Rîmnic, unde mai mult de jumătate din cele 300 hectare planificate a se însămînța cu porumb boabe a fost semănată in timp record. Intr-o altă unitate, la întreprinderea Agricolă de Stat Cogealac, formațiile de tractoare cu discuri mari acționau cu randament sporit. Aici urmează a fi semănate importante suprafețe cu porumb boabe, legume și furaje.
Lucian CRISTEAcorespondentul „Scinteii*

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
la tribunaReferindu-se la sarcinile de mare însemnătate și complexitate prevăzute pentru acest an și cincinal in domeniul investițiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, in repetate rinduri, necesitatea ca, pe toate șantierele, să se acționeze cu fermitate și răspundere, bine organizat, să se aplice riguros toate măsurile tehnice și organizatorice necesare in vederea punerii în funcțiune la țermen și în condiții de înaltă eficiență a noilor capacități productive planificate.Sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului jalonează, fără îndoială, pentru toți cei care acționează in acest domeniu, un mobilizator program de acțiune. Desigur, organizarea riguroasă a lucrărilor, în paralel cu întărirea ordinii și disciplinei în muncă, sînt hotăritoare pentru reușita eforturilor depuse acum de constructori și montori. In același timp, un rol deosebit revine promovării hotărite, pe scară largă, a progresului tehnic în ramura construcțiilor. Avantajele oferite de noile tehnologii de execuție, de soluțiile constructive moderne sau de materialele cu caracteristici superioare sint incontestabile și demonstrate în practică pe numeroase șantiere. Pentru că nu puține sînt lucrările de investiții la care, acționîndu-se in acest mod, se înregistrează o notabilă creștere a productivității muncii, reducerea termenelor de execuție și a costurilor de lucrări, concomitent cu îmbunătățirea nivelului lor calitativ.Ca să fie obținute asemenea rezultate este necesar însă un permanent efort din partea constructorilor pe șantiere, a proiectanților, a celorlalți factori cu răspunderi în domeniul investițiilor. Cu alte cuvinte, progresul tehnic se lasă descoperit și fructificat numai printr-o intensă activitate de, concepție, prin curajul de a propune, susține și aplica soluții și tehnologii cu adevărat avansate, care ies din „tiparul" metodelor de lucru așa-zis tradiționale. Nu este un demers ușor. Dimpotrivă, el impune cunoașterea amănunțită a lucrărilor, preocuparea stăruitoare pentru organizarea lor temeinică și creșterea eficienței economice.La asemenea preocupări și rezultate ne vom referi în continuare, prezentind experiențele Trustului de Lucrări Speciale și Izolații Tehnologice din București și Trustului de Construcții Industriale din Timișoara.

Pe șantierele de investiții:« •

CÎMP LARG DE ACȚIUNE 
PROGRESULUI TEHNIC!

Șantierele — platforme de montajDespre importanța deosebită a lucrărilor de termo, hidro și fonoizo- lații în structura și funcționalitatea unei clădiri, despre înzidirile refractare sau despre construcția de coșuri înalte am avut ocazia să scriem în repetate rinduri. De fiecare dată punînd accentul pe eforturile muncitorilor constructori din acest domeniu, eforturi subordonate atingerii unui triplu obiectiv. In primul rînd, acela de a construi mai repede, obiectiv dublat de preocuparea pentru reducerea sistematică a costurilor de investiții și, nu în ultimul rînd, pentru realizarea unor lucrări de înalt nivel calitativ.

Principala unitate cu acest profil din țară, Trustul Antrepriză Generală pentru Lucrări Speciale și Izolații Tehnologice București, are de acum o reputație solid consolidată. A obținut nu mai puțin de zece locuri de frunte în ierarhia întrecerii socialiste, dar mai ales a contribuit, prin munca specialiștilor și lucrătorilor săi, la edificarea, practic, a tuturor marilor obiective de investiții din ultimele cincinale.Ca să conturăm, în termeni și mai preciși, activitatea personalului muncitor din trustrul bucureștean este absolut necesar să mai adăugăm și preocuparea lor constantă de a con-

feri lucrărilor realizate un grad înalt de industrializare și de pre- fabricare, deci, în consecință, de a transforma locurile de muncă de pe șantiere în autentice platforme de montaj.— Desfășurîndu-ne activitatea practic în toate județele țării, ne-a precizat inginerul Dan Ene, directorul trustului, am constituit pe lingă fiecare antrepriză secții puternice de producție industrială, fiecare dintre ele cuprinzind ateliere bine înzestrate, atît sub aspectul dotării tehnice, cît și sub acela al necesarului de muncitori calificați, ateliere repartizate echilibrat în toate zonele de activitate.O asemenea secție este și aceea care aparține Antreprizei de Lucrări Speciale și Izolații Tehnologice București. O secție care dispune de ateliere pe lingă termocentrala „Progresul" din Capitală, pe platforma Combinatului Chimic din Giurgiu, la Slobozia, Călărași, Tîr- goviște, Alexandria, Pitești și Rîm- nicu Vilcea. Adică în locurile unde constructorii antreprizei bucurește- ne sînt angajați într-o susținută activitate de investiții. Ce caracterizează aceste ateliere ? Iată una din întrebările cu care l-am abordat pe tovarășul Daniel Voicu. șeful secției.— Mai întîi, gama largă de produse pe care le executăm, ne-a explicat acesta. Astfel, realizăm saltele din vată minerală, materiale termo- izolatoare cașerate, virole din tablă neagră vopsită sau zincată. tinichi- gerie pentru construcții și altele. In al doilea rind. este vorba de calitatea Superioară a produselor noastre. Dar nu numai atit. Calitatea se îmbină strîns cu o altă preocupare de-a noastră vizînd economisirea pe toate căile a materialelor folosite.Ca argument concret, am urmărit

„pe viu" activitatea secției de vop- sitorie. Un loc în care toate operațiile sînt mecanizate și supuse unui permanent control interfazic. Pe scurt, foile de tablă sînt aduse în conteinere speciale, supuse operației de debitare, după care parcurg un lung traseu de curățire-degresa- re, decapare, activare, neutralizare, pasivare, spălare caldă și rece, uscare. Urmează apoi vopsirea pro- priu-zisă și uscarea finală în interiorul unui cuptor cu serpentine cu abur.— Pentru a face față cererilor primite de pe șantiere, ne desfășurăm munca în două schimburi prelungite, producînd zilnic între 1 000 și 1 200 mp de tablă neagră vopsită pe ambele fețe cu cîte două straturi, ne-a pus în temă maistrul Pavel Ștefănescu, conducătorul acestui proces de producție.Un amănunt deloc neglijabil : întreaga instalație, simplă Ia prima vedere, dar extrem de eficientă sub dublul aspect, al productivității înregistrate și al calității produselor ralizate, a fost concepută și construită de către un colectiv al secției de producție industrială, cu sprijinul atelierului de proiectare al antreprizei. Noutatea pe care o aduce instalația de vopsire constă in faptul că întregul proces tehnologic se bazează pe o laborioasă pregătire chimică. Ce înseamnă, practic, acest lucru ? Că această operație nu mai este făcută cu ajutorul solvenților, deficitari și implicînd, in plus, un grad destul de ridicat de nesiguranță în ceea ce privește calitatea suprafeței de tablă ce urmează să fie vopsită, ci prin intermediul unor degre- sanți și decapanți chimici.Realizarea unor lucrări ireproșabile calitativ depinde de o serie întreagă de factori. Este vorba, mai

întîi, de respectarea riguroasă a tehnologiilor de execuție, dar și de calitatea materialelor folosite. In acest scop, secția dispune de un laborator de specialitate, corespunzător utilat și asigurat cu cadre bine pregătite, care urmărește permanent încadrarea produselor realizate în parametrii calitativi prevăzuți.Sistem de lucru completat și cu alte măsuri vizînd îmbunătățirea calității propriilor produse. Ca urmare, refuzurile de calitate primite de pe șantiere au fost practic eliminate.

— Acum sîntem preocupați de organizarea in incinta secției a unei stații centralizate de topire a bitumului, ne-a spus tovarășul Daniel Voicu. Este o măsură prin care vrem să eliminăm definitiv caracterul meșteșugăresc al lucrărilor realizate pe bază de bitum, consumul mare de combustibil și chiar pericolele potențiale ale tehnologiei existente.— Care este locul secției de producție industrială în angrenajul productiv al antreprizei ?— Fără să apelez la prea multe cifre, menționez că, pentru a răspunde solicitărilor primite de pe șantiere, trebuie ca lună de lună să depășim cu 4—5 la sută fiecare dintre indicatorii de plan.Ceea ce vorbește de la sine despre aportul mereu sporit al acestei autentice uzine care este secția de producție industrială la realizarea prevederilor de plan, dar și despre rolul din ce în ce mai mare pe care-1 ocupă extinderea gradului de industrializare a lucrărilor de investiții.

largă cofrajul metalic pentru fundațiile pahar, conceput și realizat in cadrul trustului nostru. Cu acest tip de cofraj am obținut o creștere a productivității muncii cu 210 la sută, comparativ cu soluțiile anterioare. Totodată, se reduc cheltuielile la mia de lei producție, iar economia de material lemnos este substanțială. In egală măsură, specialiștii și muncitorii noștri caută să fie la curent cu țpate noutățile apărute in acest domeniu, preluîndu-le și aplicindu-le fără rezerve.

A

— Ne puteți da un exemplu ?— Desigur. La realizarea structurii de rezistență a blocurilor de locuințe pe care trustul nostru le execută în Capitală folosim un tip nou de cofraj metalic, cu ajutorul căruia sînt cdfrate simultan și diafragmele, și stîlpii din beton armat. Prin folosirea Iui, productivitatea muncii crește cu aproape 45 la sută, iar costurile se micșorează cu circa 3 lei pe metrul pătrat de suprafață cofrată.
Tehnologii superioare, productivități înalteDupă cum este cunoscut, cofra- jele sînt construcții auxiliare și provizorii, folosite pentru obținerea din turnare a formei și dimensiunilor proiectate ale elementelor din beton armat, precum și pentru susținerea acestor elemente pină ce betonul, întărindu-se, atinge rezistența prevăzută. Reies limpede, din această succintă prezentare, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un cofraj : rezistență, exactitate, siguranță, etanșeitate și, bineînțeles, simplitate în alcătuire.Alături de celelalte unități cu același profil de activitate, Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale din Timișoara depune, prin specialiștii și muncitorii săi, intense eforturi consacrate îmbunătățirii tehnicii de realizare a cofrajelor. Amănunte suplimentare i-am solicitat inginerului Mircea Traica, directorul trustului menționat.— Eforturile făcute s-au materializat atit în perfecționarea concepției lor de ansamblu, cît și schimbarea materialelor, a dispozitivelor de asamblare și fixare, din care sînt

confecționate. In primul rind, s-a ajuns la folosirea unor cofraje cu un mare număr de utilizări. Materialele folosite au evoluat de la lemnul de rășinoase la produse superioare — placaje rezistente la umiditate —, la metal și, în cele din urmă, la materiale compozite. Saltul înregistrat pe planul eficienței merită toată atenția. De la 2—3 re- folosiri, așa cum se intimpla in cazul cofrajelor din scîndură, s-a ajuns acum la circa 200 de refolo- slri pentru cofrajele 'metalice sau compozite. In această considerabilă creștere a durabilității, un rol important l-a exercitat și măsura ca ele să fie considerate drept mijloace fixe, ceea ce a avut drept urmare organizarea unor ateliere centrale specializate pentru revizii tehnice, reparații curente și capitale la cofraje.— Ce experiență proprie, demnă de interes prin eficiența sa, oferă trustul dumneavoastră în domeniul cofrajelor ?— La infrastructurile construcțiilor industriale utilizăm pe scară

— Știm că pe șantierele trustului din Timișoara se folosesc pe scară largă și cofrajele „COMET", recomandate ca fiind extrem de eficiente. In ce constau ele ?— Este vorba de un set de cofraj alcătuit din panouri modulate asamblate între ele printr-un sistem acționat cu o cheie specială. Cofrajul are o structură compozită : un schelet metalic rigid, pe care sint montate foile din placaj tego acoperite cu rășini epoxidice, armate cu fibră de sticlă. Principala caracteristică constă în universalitatea lui. Cele mai diverse elemente de construcții — fundații, stilpi, pereți, planșee, grinzi etc. — pot fi puse în operă cu ajutorul acestui cofraj. L-am folosit, pînă acum, la cofrarea unor suprafețe insumînd circa 35 000 mp, din cadrul unor lucrări importante. Avantajele „COMET"- ului sint numeroase : montare și demontare simplă, depozitare și transport ușoare, durabilitate sporită, eliminarea finisajelor ulterioare, dar mai ales o creștere de trei ori a productivității muncii înregistrate la acest gen de lucrări.
Cristian ANTONESCU
Cezar IOANA

putut.fi
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DE^ZIUAPIONIERIIOR; LA 40 DE ANI DE ÎMPLINIRI SUB SEMNUL CRAVATEI ROȘII CU TRICOLOR

GlNDUL DE RECUNOȘTINȚA AL PIONIERILOR, ȘCOLARILOR Șl ȘOIMILOR PATRIEI FAȚA DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, FAȚĂ DE PARTID Șl POPOR

MULȚUMIM DIN INIMĂ PARTIDULUI!
„Trăiți vremuri minunate! Poporul nostru merge cu pași fermi și mari spre 

comunism. Voi veți avea fericirea de a munci și trăi în cea mai înaintată societate."
NICOLAE CEAUȘESCU

Primii pași ai afirmării 
în viață

• Organizația pionierilor cuprinde in rindurile sale aproa
pe 2 600 000 de copii intre 7 și 14 ani, ceea ce reprezintă 
99,8 la sută din totalul copiilor de virstă pionierească.

® Dezvoltarea aptitudinilor și spiritului de creativitate ale 
pionierilor și școlarilor este asigurată in :

~ 109 704 cercuri tehnico-aplicative, științifice și pe obiec
te de invățâsnint, la care participă aproape 2 300 000 de pio
nieri și școlari. Acestea sint organizate în unități școlare, 
case ale pionierilor și șoimilor patriei, unități economice.
- din totalul copiilor cuprinși in activități de cerc, 67,74 

la sută participă la profiluri tehnico-aplicative și îndeosebi 
la activitățile cercurilor de prelucrare a lemnului, mase plas
tice, machete, „atelierul fanteziei", prelucrarea materialelor 
textile, gospodărie, la cercuri agrobiologice și agricole.
- finalizarea, la nivel central, a activității din cercurile 

tehnico-aplicative în cadrul concursului republican „Start 
spre viitor" a antrenat în anul trecut participarea a peste 
2 500 de pionieri. La etapa republicană a concursului au 
fost prezentate peste 750 de lucrări, din care 220 ou ob
ținut premii și mențiuni, iar 8 ou fost brevetate ca invenții.

Lăcașuri ale creației 
și ingeniozității

• Dovadă grăitoare a preocupării statornice a partidu
lui, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a întregii noastre societăți față 
de cea mai tînără generație a țării, în iunie 1986 a fost 
inaugurat Palatul Pionierilor și Șoimilor Patriei din București, 
minunat dar pe care partidul, întregul popor l-au făcut co
piilor, pionierilor, șoimilor patriei pentru a se instrui pe baza 
celor mai înalte cuceriri ale științei, culturii, ale cunoașterii 
umane în general, ridieîndu-se la nivelul marilor realizări ale 
poporului nostru în anii ce au trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

• In anul școlar 1983-1989 funcționează 249 case ale pio
nierilor și șoimilor patriei, la activitatea cărora participă 
peste 588 000 de pionieri, școlari și șoimi ai patriei.

• In cadrul acestora iți desfășoară activitatea peste 1 300 
cercuri tehnico-aplicative ți științifice, la care sint antrenați 
aproximativ 300 000 de copii ; peste 1 000 cercuri cultural- 
artistice la care sint înscriși peste 170 000 de elevi și 240 
cercuri sportiv-turistice la care participă peste 42 000 de 
copii.

• In cadrul activităților politico-educative de masă orga
nizate de casele pionierilor și șoimilor patriei sint cuprinși 
aproape 2 milioane de pionieri, ceea ce reprezintă mai 
mult de 80 la sută din efectivul total al copiilor existenți 
in localități unde funcționează case ale pionierilor și șoi
milor patriei.

Minunatele vacanțe 
pionierești

Pionierii, școlarii șl șoimii patriei vor fi prezențl peste cîte- 
va zile în tabere organizate în stațiuni balneoclimaterice, în 
alte localități, la munte și la mare, în cele mai pitorești col
țuri ale patriei.

• In vacanța Iul 1989, 300 de tabere șl colonii vor găzdui 
65 000 de pionieri și școlari pe serie.

• Numai tabăra republicană de la Năvodari va primi anul 
acesta 80 000 de copii.

• Profilurile diverse ale taberelor de odihnă șl Instruire 
reflectă bogăția de preocupări pionierești, cunoștințele și 
deprinderile dobîndite in orele de curs, aptitudinile, pasiu
nile cultivate cu grijă în școala românească : tabere cu ca
racter tehnico-aplicativ, cultural-artistic și de masă, sportiv, 
turistic și de pregătire pentru apărarea patriei ș.a.

• Expedițiile „Cutezătorii", prin locurile de neasemuită 
frumusețe ale țării, pline de istorie, antrenează la drume
ție peste 27 000 pionieri și școlari.

• in excursii și drumeții Județene și interjudețene sint In
vitați anual peste 1 500 000 pionieri și școlari.

• La întrecerile sportive organizate in toate Județele țării 
pe timpul vacanței participă peste 1,5 milioane de pionieri 
ți școlari.

Din adîncul inimilor, flori de aleasă recunoștință conducătorilor iubiți

Copii culegînd flori pe o 
pajiște însorită. Copii plan- 
tind plăpindul fir vegetal ce 
va deveni arbore. Copii intr-un „atelier al fanteziei" 
materializind, miniatural, visul 
unui aparat cosmic. Macheta 
de astăzi va fi mîine realita
te, jocul de pe ecranul calcu
latorului electronic se va 
transforma, in doar cîțiva ani, 
în certitudinea unui riguros 
studiu în domeniul informati
cii. Copii într-o grădină bo
tanică sau pe un șantier ar
heologic, îngrijind plante sau 
punind sub lupa imaginației 
pilduitoare intimplări de 
demult. Copii într-o bibliote
că, in laboratoare, in fața unei 
ecuații algebrice, combinând 
două forme geometrice, copii 
sorbind cu privirea explica
țiile profesorului, admirind o 
construcție impunătoare, ridi
cată parcă peste noapte in cen
trul unui oraș românesc. Co
pii așteptind cu emoție primul 
clinchet al clopoțelului, copii 
aplecați ore in șir asupra căr
ților de școală, copii dind so
luții ingenioase, surprinzătoa
re unor „afurisite" probleme 
de matematică, copii intrecln- 
du-se in a rosti dintr-o răsu
flare titlurile operelor unui 
scriitor clasic, ani importanți 
din istoria națională, copii 
prezentînd sofisticate colecții 
de ierbare, copii în sala de 
concerte pătrunzlnd în tainele 
instrumentelor din orchestră, 
copii la fereastra trenului de 
vacanță, copii marcind 
jă o potecă turistică, 
cu lacrimi la un film 
vîrsta lor.

Pe bluzele imaculate 
cește cravata roșie cu tricolor. 
Un insemn, o insignă ii arată 
pe cei mai buni dintre cei 
buni.

Pe aceia care, călăuzihdu-se 
după îndemnurile insufleți- 
toare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, invață cu 
sirguință, își însușesc zi de zi 
tainele științei, muncesc și în
vață să iubească munca — cel 
mai de preț izvor al afirmării, 
al dezvoltării necontenite a 
scumpei noastre patrii în 
lumina visului de aur al so
cialismului și comunismului.

Adesea, in școli de pe tot 
cuprinsul patriei, oricind in
tr-un an școlar sau in cea mai 
relaxată clipă a vacanței, fap
te, preocupări încununate de 
succes, multe din ele entuzias- 
mante, ți se gravează stator
nic in memoria afectivă. Sint 
preocupări și rezultate care 
atestă cu prisosință că pionie
rii patriei, toți copiii României 
de azi trăiesc și muncesc in
tr-un climat al intensei crea- tioităli, avlnd toate posibili-

tăfile de a-și pune fn valoare 
energia, înclinațiile și aptitu
dinile in folosul lor și al țării. 
Sint expresii ale copilăriei fe
ricite,. ale creșterii demne 
care țara o asigură 
tineretului tării, 
de profesori cu 
ță, de pedagogi pasionați, pio
nierii, pretutindeni în tară, își 
onorează exemplar grija cu 
care societatea ii înconjoară. 
O sală de clasă a devenit prin 
talentul unor copii o expoziție 
în care ai putea sta ore în
tregi, găsind mereu un alt 
subiect de meditație. Un cabi
net este, prin munca pasiona
tă a unor copii din clasele pri
mare, o mică seră cu plante

pe 
copiilor, 
Conduși 

experien-

mizegetusa, mai mult de o 
treime din pionierii de la 
școala cu clasele I—VIII intră 
in componența unui apreciat 
cor. La Palatul Pionierilor 
și Șoimilor Patriei din Bucu
rești, un program al corului 
condus de profesorul Constan
tin Popescu este o adevărată 
incintare. Micii cercetători, in
ventatori îndrăznesc să lucre
ze, cu rezultate remarcabile, 
în domenii de vîrf, cercurile 
tehnico-aplicative din școli și 
case ale pionierilor și șoimi
lor patriei întreeîndu-se în 
realizări. Pionierii Ion Bălan 
din Iiuși, Lăcrămioara Lama- 
tic, Narcis Prisecaru și Cor
nel Stan din Bicaz, Liviu Tu-

A

cu gri- 
rîzind 

pentru

strălu-

LA VÎRSTA
DE AUR

exotice. La o casă a pionie
rilor, o încăpere ascunde cite- 
va roti de olar și un cuptor, 
dar nu mai poate ascunde pri
ceperea cu care pionierii au 
deprins străvechiul meșteșug. 
Pasiunea se divulgă instanta
neu ; cu puțin timp in urmă, 
în veritabilul muzeu de știin
țele naturii de la liceul ară
dean „loan Slavici", pionierul 
Adrian Valea, din clasa a V-a, 
prezenta ca un biolog expe
rimentat citeva rarități ale 
faunei românești. O pasiune 
în care se cuprinde însă mun
ca susținută, „anonima" mun
că a profesorului. Intr-un sat 
de la marginea țării, in de
presiunea Almăjului, copii de 
clasa a IV-a au descoperit o 
necropolă medievală atestind 
cu probe arheologice indubi
tabile continuitatea unei stră
vechi locuiri. Aici, la Șopotu 
Vechi, in sudul Banatului, în
vățătorul Gheorghe Rancu al
cătuiește cu acești pui de om 
valoroase colecții de folclor, 
etnografie, arheologie. In altă 
parte, intr-un sat „pierdut" 
la marginea Apusenilor, Mă- 
guri-Răcătău (județul Cluj), 
pionierii, îndrumați de pro
fesoara Maria Ioniță, se mîn- 
drese pe bună dreptate cu mu
zeul de etnografie al școlii 
lor. La Marga, în județul Ca- 
raș-Severin, aproape de Sar-

dor, Angela Spătaru și Ale
xandru Țăranu din Piatra 
Neamț au obținut brevete de 
inventatori — pentru dispozi
tive de antrenament pentru 
piloți și cosmonauți, de condu
cere programată, pentru un 
leagăn cu comandă electroni
că. Expozițiile talentului și 
imaginației tehnice îndrăznețe 
„Start spre viitor", organiza
te cu prilejul forumurilor na
ționale ale pionierilor, prezin
tă idei, pasiuni, vise materia
lizate in obiecte funcționale, 
invenții și inovații in domenii, 
ca automatică, robotică, elec
tronică, radiocomunicatil, elec
trotehnică, mecanică și elec
tromecanică, mecanizarea a- 
griculturii, noi surse de ener
gie, aparatură foto, aparate și 
instrumente didactice, nava 
și aeromodele, machete de 
construcții etc. In „atelierul 
pasiunilor" prind formă soli
de cunoștințe și deprinderi do
bîndite la lecții, exponatele, 
cu care autorii lor fac de
monstrații edificatoare, întru
chipează imaginea calității 
procesului instructiv-educativ 
din școli, desfășurat conform 
celor mai recente achiziții din 
științele învățării și benefi
ciind de o excelentă și mo
dernă bază materială. Sint 
deopotrivă imagini ale pasiu
nii și grijii cu care copiii sint

înconjurați în toate activită
țile lor din afara orelor de 
curs; a dragostei și responsa
bilității cu care întreaga so
cietate îi privește.

Copii la vîrsta cravatei roșii 
cu tricolor, vîrsta elanurilor, 
cind satisfacția unei note 
mari la o teză, a premiului la 
un concurs, a aprecierii for
mulate de directorul școlii sau 
de comandantul-instructor de 
unitate, a evidențierii la pa
noul fruntașilor deschide tot 
atitea porți de vis. Afli că un 
grup de copii a dat contur 
unei platforme industriale 
cosmice, că doi-trei puști in 
pantaloni scurți imaginează un 
oraș al viitorului sau mina 
anului 2001. Privești cu in
cintare simboluri plastice 
plăsmuite de copii, închipuind 
tot atitea imagini ale păcii și 
înțelegerii inț.re oameni. Și 
au, aceste imagini, o concre
tețe tulburătoare. Descoperi cu 
multă plăcere masa circulară 
la care pictează elevii din 
cercul de artă plastică „Ion 
Diaconescu" de la Școala nr. 5 
din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, condus de 
prof. Ghiță Mocanu, și știi 
că acești copii sint cunoscuți 
și apreciați pe mai multe me
ridiane. Tresari auzind că 
pionierii dintr-o școală au re
cuperat atita hirtie cită ar fi 
necesară pentru a tipări o 
bună parte din cărțile biblio
tecii acelei școli. Te uimește, 
te tulbură, te entuziasmează 
extraordinarul talent al pio
nierei Mihaela Ursuleasa din 
Brașov, elevă a profesoarei 
Stela Drăgulin, care la 10 ani 
stăpinește mari și dificile 
partituri ale creației pentru 
pian, despbe care afli că a în
vățat „dintr-o sorbire" un 
concert de Mozart. Ii urmă
rești pașii siguri cu care se în
dreaptă, pentru a răsplăti cu al 
treilea sau al patrulea... bis 
furtuna de aplauze dintr-o 
sală arhiplină. Apreciezi pro
fesionalismul unui moment 
coregrafic pe o scenă a mare
lui festival „Cintarea Româ
niei", înțelegi, dintr-un mate
rial afișat la gazeta de perete, 
profunzimea unei lecturi sau 
perspicacitatea unei soluții, te 
emoționează poate candoarea 
unei întrebări. Căci in ea se 
găsește, desigur, izvorul 
viitoarei împliniri. Și în toate 
afli rodul pregătirii temeinice, 
al educației complexe pe care 
o primesc astăzi cele mai ti
nere vlăstare de pe întregul 
cuprins românesc, beneficiind 
de grija și atenția întregii so
cietăți, ale partidului și statu
lui nostru, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României socialiste moderne.

Angajament și dăruire 
revoluționară

Pionierii șl școlarii iau parte la ample acțiuni de gospo
dărire ți înfrumusețare a localităților, la lucrări în agricul
tură și silvicultură. Prin muncă patriotică își aduc o con
tribuție însemnată la recuperarea unor materiale ce vor fl 
redate economiei naționale, la îngrijirea și apărarea florei 
șl faunei, la culegerea de plante medicinale și fructe de 
pădure.

• An de an pionierii își îndeplinesc cu cinste angajamen
tele de muncă patriotică, echivalente cu cantități și sume im
presionante. In anul trecut ei au contribuit la repunerea în 
circuitul economic a 68 000 tone metale feroase-neferoase, 
30 100 tone hirtie, 1 800 tone textile, 220 tone polietilenă, 
au colectat 37 000 de mii de sticle și aproape 
de borcane.

53 000 de mii

• In cinstea sărbătoririi „Zilei Pionierilor", 
de muncă patriotică asumat de Organizația 
acest an a fost realizat în proporție de 80 la sută.

angajamentul 
Pionierilor pe

Este un răspuns demn de frumoasele tradiții ale acestei 
organizații revoluționare de tineret, un semn de înaltă re
cunoștință față de minunatele condiții de muncă ți învăță
tură puse la dispoziția tuturor copiilor patriei prin grija per
manentă a partidului, a secretarului său general, tovarățul 
Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, al cărui înalt 
exemplu de dăruire patriotică în slujba intereselor fundamen
tale ale poporului și patriei constituie un însuflețitor model 
de viață pentru tinăra generație a țării.

„Tot înainte!"
Activitățile de educație comunistă, patriotică, revoluționa

ră ocupă un loc însemnat în complexul de acțiuni pionie
rești.

• In anul școlar 1988—1989 au fost organizate peste 
8 800 de cercuri și cluburi de dezbateri politico-ideologice.

• In unitățile de pionieri și casele pionierilor și șoimi
lor patriei cei mai tineri elevi sint îndrumați cu atenție pen
tru înțelegerea și cunoașterea aprofundată a principiilor po
liticii partidului și statului nostru, a tezaurului de idei din 
gindirea secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

• Acțiunile, devenite tradiționale, „Tot înainte I" șt „Patrie 
română, țară de eroi" antrenează in fiecare an școlar toți 
pionierii și școlarii la desfășurarea sistematică a unor com
plexe programe educative, cultivînd dragostea față de is
toria poporului român, mindria față de mărețele realizări 
ale poporului nostru in „Epoca Nicolae Ceaușescu".

• Acțiunea complexă de educație patriotică „Tot înain
te I" se desfășoară sub genericele „Sintem urmașii unui 
popor eroic", „Pionierii in anii de lumină", „Ștafeta genera
țiilor", „Cinstim patria, partidul ți poporul".

• In cele 8 562 de cercuri ți cluburi de educație materia- 
list-țtiințifică „Prietenii adevărului științific" sint antrenați 
peste 200 000 de copii.

• La etapa de masă a ediției a Vll-a o Festivalului națio
nal „Cîntarea României" au participat circa 2 MILIOANE de 
pionieri ți școlari, cuprinși în peste 77 000 de formații, 
41 185 cercuri cultural-artistice și cenacluri de creație lite
rară cu peste 824 600 de membri.

In universul fascinant al științei, in lumea bogată a cărții, 
in laboratoarele fanteziei și îndrăznelii creatoare, avînd la 
îndemînă toate mijloacele necesare unei temeinice pregă
tiri pentru muncă, pentru viață, pionierii țârii dau dovadă de 
o intensă preocupare față de studiu și învățătură, fructi- 
ficînd astfel, pentru ei și pentru țară, minunatele condiții pe 
care partidul și statul nostru, întreaga societate socialistă 
le-au creat, îndeosebi după istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R., pentru ca tinăra generație — viitorul însuși al na
țiunii — să se dezvolte și să se afirme ca o generație de a- 
devărați revoluționari, capabili să ducă mai departe marile 
cuceriri ale socialismului, să înalțe România pe noi trepte de 
cultură și civilizație.

y
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COLECTIVELE DE MUNCĂ - 
LOCUL DE MUNCĂ Al ACTIVISTULUIUna din importantele teze ale secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o constituie așezarea tot mai accen- tuată a activității de partid, in contextul democratizării întregii vieți economico-sociale a țării, pe baze obștești. Ceea ce constituie o premisă fundamentală pentru afirmafea mai deplină a caracterului ei de masă, pentru antrenarea unui număr tot mai mare de membri ai partidului la exercitarea directă a actului de conducere politică, pentru punerea acestuia pe bazele unei autentice activități, desfășurată de comuniști pentru comuniști, pentru interesele vitale ale poporului. In spiritul acestei orientări. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat — in februarie 1982 — constituirea pe lingă comitetele orășenești, municipale și județene de partid a unui corp de instructori- activiști obștești.Cum lucrează organele respective de partid cu activiștli-instructorl ? Cum s-au iutegrat ei și cu ce rezultate in importanta și complexa sarcină încredințată ? Ce perfecționări sînt necesare în continuare pentru ca activitatea acestei însemnate forțe obștești a partidului să fie cit mai eficientă ?Iată, in esență, cîteva din întrebările care au constituit punctul de plecare al unei dezbateri pe această temă, organizată de redacție în județul Vîlcea.

O formă organizatorică nouă, 
atestată de rezultateRedacția : Cum se recrutează acti

viștii-instructori, ce criterii se au in 
vedere la constituirea acestei impor- 1 tante forțe a organelor locale de t partid ?'■ Manole Bivol, secretar al Comite- 

i tului Județean Vîlcea al P.C.R. : £ „Trebuie reținut faptul că dimensio- t narea corpului de activiști-instructorl ise face pe baza unor norme precise, , care au în vedere, în mod esențial, numărul organizațiilor de bază și comitetelor de partid aflate în sub- ordinea directă a organului de partid respectiv. Ceea ce înseamnă că acest corp de activiști-instructori nu poate fi extins fără limite, dar nici nu poate fi restrîns pină la a crea o componență simbolică. Concret, in cazul județului nostru, corpul de activiști-instructori numără peste 330 de comuniști, din care 132 își desfășoară activitatea în organizații de partid din municipiul Rm. Vîlcea.în selecționarea acestora am avut și avem permanent în vedere instrucțiunile și orientările date de C.C. al P.C.R. în primul rînd. cel recrutați să îndeplinească această importantă muncă, aceea de activist obștesc, trebuie să provină din rîndul 
unor comuniști care se disting in 
întreaga lor activitate prin calități 
politice, profesionale și morale deo
sebite, prin prestigiu și autoritate. Aceste calități ar fi insuficiente dacă n-ar fi dublate de cele care conferă particularitate muncii de activist : de a ști să lucreze cu oa
menii sau de a avea aptitudini in 
acest domeniu, de a avea talentul 
— să nu ne ferim de acest cuvint — 
organizatoric spre a-i mobiliza la 
îndeplinirea sarcinilor ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid 
sau care apar in mod neprevăzut.în al doilea rînd, am avut și avem în vedere ca activiștii-instructori 
să provină dintre comuniștii cu o 
bogată experiență în activitatea de 
partid, care au îndeplinit sau înde
plinesc importante funcții de răs
pundere in organele de conducere 
politică și economică, au absolvit di
ferite forme ale învățămintului de 
partid, au, cu alte cuvinte, calități 
atestate de practică pentru îndepli
nirea acestei importante sarcini.Din acest punct de vedere, apreciem că o bună experionță a acumulat, In promovarea acestei noi forme organizatorice, Comitetul Municipal de Partid Jțni.. Vâlcea", .......Redacția : Dacă așa stau lucrurile, 
să concentrăm dezbaterea noastră pe 
această temă la nivelul organizați
ilor de partid din municipiul Rîm- 
nicu Vilcea.Constantin Coca, secretar cu problemele organizatorice al comitetului municipal de partid : „Avînd permanent în vedere criteriile amintite și altele, revederp anual — prin prisma activității depuse, a rezultatelor obținute — componența actl-

viștilor-instructori al comitetului municipal de partid. Ne-am propus ca regulă generală să asigurăm o anumită stabilitate a acestora în munca cu organizațiile de partid, de activitatea cărora îi repartizăm să răs-
VIAȚA 
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pundă, dar, dacă situația o cere, intervenim, ori de cîte ori e nevoie.Anul acesta am început activitatea cu un corp de instructori-activiști care a fost reînnoit, în spiritul celor arătate, cu circa 10 la sută din efectivul său. în prezent cei 132 de instructori-activiști obștești își desfășoară activitatea după cum urmează : 36 sînt repartizați să răspundă, să îndrume și să sprijine activitatea unor comitete de partid, iar 96 îndeplinesc aceleași sarcini în cadrul organizațiilor de bază aflate în subordinea directă a comitetului municipal de partid. Nu poate fi lipsit de semnificație faptul — ca să anticipez o concluzie — că exact în ultimii 3—4 ani, de cînd această formă organizatorică nou creată în îndrumarea organizațiilor de partid s-a consolidat, 
îndeplinirea sarcinilor economico- 
sociale în profil teritorial ce revin 
municipiului nostru s-a făcut in 
condiții mai bune decit în perioa
dele anterioare."

Calitatea pregătirii — 
exprimată în calitatea 

muncii desfășurateRedacția : Denumirea de activiști- 
instructori obligă ca activitatea lor 
să fie de o înaltă calitate. Ce sarcini 
concrete le revin acestora ?Gheorghe Vătafu, instructor cu probleme organizatorice al comitetului municipal de partid : „Faptul că această formă organizatorică ini

țiată de conducerea partidului pentru îmbunătățirea muncii de partid la nivelul orașelor, municipiilor și județelor este viabilă s-a demonstrat pe deplin și în. cazul organului nostru de partid. A trage de aici concluzia că ea dă rezultate de la sine, fără ca organele de pgrtid respective să-i 
confere conținutul de care are nevoie, ar fi greșit. Eficiența imediată și de perspectivă a activității in- structorilor-activiști este strîns legată de investiția de gindire, de timp 
și de pricepere pe care organele de 
partid o fac cu această importantă 
categorie de comuniști. Comitetul municipal de partid Rîmnicu Vîlcea a asimilat instructorii-activiști obștești ca pe propriii activiști retribu- iți. Atît prin prisma pregătirii și instruirii lor, care se desfășoară, în mare măsură în comun (lunar, trimestrial și ori de cîte ori apar cerințe noi), cît și prin prisma încrederii pe care o avem în activitatea lor. Sînt mulți instructori obștești — e drept, nu toți au atins acest stadiu — a căror activitate este comparabilă, pe absolut toate planurile, cu a celor retribuiți".Constantin Coca : „în legătură cu sarcinile încredințate activiștilor- instructorl, ele sint identice, fără 
absolut nici o deosebire, cu cele pe 
care le îndeplinesc și instructorii 
retribuiți ai comitetului municipal 
de partid. Aceste sarcini ei le îndeplinesc în mod obștesc, în timpul lor liber. Faptul că modul lor de folosire este același — respectiv repartizarea de a răspunde de activitatea unor organizații de bază — determină ca și sarcinile să fie aceleași. Iată, pe scurt, citeva din aceste sarcini : pregătirea și desfă
șurarea adunărilor generale ; asigu
rarea desfășurării ritmice și la nive
lul de exigență stabilit a discuțiilor 
individuale și rapoartelor personale 
prezentate de comuniști ; partici
parea la studiile, analizele și controa
lele efectuate de comitetul municipal 
de partid privind activitatea desfă
șurată de organizațiile de bază și 
comitetele de partid, stilul și meto
dele de muncă folosite ; efectuarea 
de controale asupra îndeplinirii 
hotăririlor adoptate de organele su
perioare, cit și a propriilor hotărîri 
și multe altele.Practic, activiștii-instructori au sarcini deosebit de importante, iar prin îndeplinirea acestora au posibilitatea de a întreține un contact strîns cu organizațiile de bază, de a transmite operativ experiența înaintată și de a combate prompt neajunsurile ; au deci posibilitatea de a contribui direct la promovarea unei calități noi, superioare în munca fiecărei organizații de bază, a organizației municipale de partid în ansamblul său“.

★Am Insistat, și nu întîmplător, pe 
definirea locului și rolului activistu- 
lui-instructor obștesc în sistemul 
activității de partid. Este o reali
tate — o probează și argumen
tele aduse de interlocutorii noștri — că în concepția partidului nostru centrul de greutate al activității de îndrumare și control se deplasează tot mai mult de la activiștii retribuiți la cei obștești. El capătă mereu mai mult — în spiritul unei autentice democrații de partid — caracterul unui autocontrol prin care se asigură o conducere politică competentă și eficientă de către organizațiile de partid la fiecare loc de muncă, cuprinderea tuturor sectoarelor de activitate.Ne propunem ca într-o nouă dezbatere să dăm cuvîntul celor învestiți cu importanta răspundere de activiști-instructori.

Constantin PRIESCU 
Ion STANC1U

Centenar Mihai Eminescu
Una dintre cele mai 

plauzibile definiții ale poe
tului ne-a oferit-o Nichi
ta Stănescu, descriindu-l 
printr-o sugestivă negație 
pe Mihai Eminescu: „El nu 
putea să fie nici înalt și 
nici scund, nici brunet și 
nici blond, pentru că par
tea lui de trup sint cuvin
tele lui, cuvintele lui scri
se și rămase nouă."

Dar Cuvintele rămasenouă sint nu portretul ex
plicit al poetului, ci fasci
nanta sa hieroglifă, magia 
prin care a sporit „corola 
de minuni" a spiritului ro
mânesc și a limbii româ
ne. Limba a cărei desăvir
șită independentă a cuce
rit-o, transformind-o în
tr-o victorie desăvirșită, atemporală, asupra căreia 
a meditat cu gravitate și 
profunzime. „Va să zică 
nu mulțimea ori sporietd- 
tea unei limbe — ci orga
nismul cel fin al logicei 
sale acesta e lucrul prin
cipal", se află notat in
tr-unui din manuscrisele
eminesciene.

Ar trebui mai întîi să 
contemplăm frumusețea 
limpidă a sintagmei „orga
nismul cel fin al logicei", 
amintindu-ne deopotrivă 
strădaniile tînărului gim- 
nazist din Cernăuți, format 
in cultul latinității limbii 
sale. Apoi ale tînărului cu
noscător in amănunt al
limbii germane, studentul 
vienez și berlinez devora
tor de texte greu traduc
tibile, deprins cu rigorile 
meditației in acest labi
rintic grai.

Dar, mai presus de toa
te, să ne reamintim cu 
pietate truda celui care a 
descifrat fără greș labirin
tul graiului său, căruia i-a 
oferit cheia de aur și i-a 
deschis porțile eternității. 
Fiindcă prin Mihai Emi
nescu limba română își do- 
bindește in mod fastuos 
dreptul la eternitate, chiar 
dacă beatitudinea dureroa
să a contopirii cu versul 
său nu e dată decit celor 
care trăim in limba ro
mână.

E greu de presupus că Oda în metru antic ar 
avea în tălmăciri, oricît 
de măiestrite, aceeași ca
dență de fald statuar, iar

Mai am un singur dor, 
„Miorița" poetului, ar su
sura cu aceeași fluiditate 
elegiacă. Aplecați uneori 
asupra subtilităților filo
logice, ne întrebăm cum 
s-ar putea comunica altui 
grai, dincolo de intraduc
tibile diafanități fonetice 
ori stilistice, arhitectura de 
nobil și prețios rafinament 
al sintaxei eminesciene.

Există, o logică a perfec
țiunii pe care marele poet 
a atins-o prin exercițiu lu
cid și laborios, redescope
rind străvechile proporții 
oglindite in „ochiul lumii 
cei antice", ordonînd pe 
liră „aticismul limbii" ăl 
cărei străbun „fagure de

Logica 
perfecțiunii 

miere" s-a distilat în re
tortele harului și specta
culoasei sale culturi.

„Organismul cel fin al 
logicei" tutelează sintaxa 
imperială din Luceafărul. Melancolie. Călin, Tre- cut-au anii, dar mai ales 
din postuma Stelele-n cer, 
in care ritmul descendent 
se subordonează, in fasci
nație incantatorie, seman
ticii versului, iar strofa 
finală se închide, crepus
culară, in cadență hieratic- 
indurerată, peste clipa cea repede ce ni s-a dat. 
Această finețe a logicii 
eminesciene nu a „turnat 
in formă nouă limba ve
che și-nțeleaptă", ci, in 
formele perene ale subli
mului, „arhaitatea" lexi
cului său e forță manevra
tă artistic de o sintaxă 
suplă, fluidă, a cărei mo
dernitate desăvirșită ni-l 
recomandă drept cel mai 
aproape de idealitatea 
atemporală a Poesiei. Poa
te de aceea Nichita Stă
nescu îl mai caracteriza 
lapidar intr-una din cu
tremurătoarele sale „ebo
șe" : „era ceva de tot ar
haic / in viitorul ce-l 
parcurse".

Arhaitate proiectată în 
viitor ca o sămință de crin 
in destinul triumfal al 
parfumului. Umbră gigan
tică, arcuită ca un viaduct 
roman intre mistere „bar
bare" și foșnetul erudit al Școlii ardelene, între um
bra chinuită a gorunilor 
din Țebea și din jalea tu
turor Apusenilor româ
nești pină la umbra teilor 
din natala sa vtlcioară, 
flamură a Academiei Lim
bii Sale și mag călător în 
vîrstele Cosmosului, între 
zvicnetul repede al frăge
zimii și cearcănul celui de
prins a-și învăța propria 
moarte, „Eminescu — spu
ne același Nichita Stănes
cu — ni se relevă ca fiind 
cel mai înalt bărbat pe 
care l-a născut această 
țară." Superbă definiție 
„antropometrică", metafo
ră larg cuprinzătoare in 
care sălășluiește deopotri
vă adevărul că Mihai Emi
nescu ne este și ne va fi 
cel dinții dascăl de limba 
română. Nu grațios și. de
clamatoriu, ci grav și aus
ter, responsabil de necesi- 
tâtea unor tratate temeini
ce de sintaxă și lexicolo
gie, apte să „emancipeze" 
gramatica română de sub 
rizibilul canon al calchie
rilor. Un filolog pătrunză
tor care afirmă intr-unui 
din multele articole pe 
teme de învățămint româ
nesc : „Un studiu lung și 
amănunțit al limbei scrise 
de cei mai buni autori și 
al graiului viu al poporu
lui ar putea să ne aducă 
la cunoștința deplină a 
acestor legi, care stăpînesc 
nu numai modul de a 
vorbi, dar chiar modul de 
a gindi at ponorului nos
tru. Abia după ce un ase
menea studiu s-ar fi făcut, 
s-ar putea utiliza în mod 
mai. larg și pentru școa
lă...". Acest imperativ al 
vorbirii și glndirii corecte 
în limba română ne reco
mandă. așadar, un Emines
cu pedagog, temeinic și 
riguros, care, pe lingă nee- 
galata-i lecție de sublim, 
ne-o oferă și pe aceea a 
responsabilității și respec
tului pentru graiul nostru 
cel de toate zilele.

Smaranda COSMIN

Centrul de creație și cultura socialistă „Cintarea României" pentru tineret din municipiul fio
rilor de pe Mureș - Tirgu Mureș

Fotografie primită de la corespondentul voluntar Ștefan Mesaroș

E clar... că nu e clar!
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNTREȚINEREA UNOR LOCURI DE AGREMENT DIN 1URUL CAPITALEI

tv

Păstrarea și îmbunătățirea continuă a factorilor de mediu, instituirea unui echilibru dinamic între dezvoltarea forțelor de producție și protejarea eficientă a apei, aerului, solului și subsolului pentru generația actuală și viitoare se constituie și pentru capitala țării intr-un deziderat major, impus de respectarea riguroasă a legislației existente in acest domeniu, dar și dintr-o insem- nată îndatorire patriotică pentru fiecare om al muncii, pentru fiecare cetățean.Sint multiple acțiunile întreprinse In ultimii ani în municipiul București pentru reducerea și, in tot mai multe locuri, pentru eliminarea factorilor poluanți din zonele industriale, din cartiere, de pe cursul Dîmboviței etc. După cum am fost informați de la primăria Capitalei, in paralel a fost inițiat — și se află în plină desfășurare — un program de extindere a zonelor verzi (parcuri, grădini etc.), considerate pe bună dreptate „uzinele de oxigen" ale orașului, cu o contribuție importantă la ameliorarea factorilor de mediu (prin finalizarea lucrărilor începute, suprafața de spații verzi pe locuitor va spori în București cu circa 50 la sută, ajungind la 30 mp).Dar nu numai protecția mediului din perimetrul Capitalei — in care, cu toate progresele și eforturile a- preciabile, se mențin incă numeroase surse de poluare — trebuie să se înscrie printre preocupările prioritare ale edililor. De o atenție pe măsură trebuie să se bucure și teritoriul din jurul orașului, și, în acest cadru, zonele de agrement, cu un rol aparte in recrearea și odihna oamenilor. Ce aspecte ne-au reținut atenția cu prilejul unui sondaj e- fectuat în citeva din aceste zone, împreună cu un reprezentant al comisiei municipale de protecție a mediului ?Desigur, am putea prezenta pe larg numeroase constatări — și pozitive (oricum în creștere în comparație cu anii anteriori) din zonele Snagov, Băneasa, Mogoșoaia ș.a., dar și mai puțin plăcute. Renunțăm deliberat la „lista exemplelor" intru- cît, în bună parte, am repeta ce s-a mai scris în ziarul nostru și cu alte prilejuri. Ne vom opri de această dată la un aspect ce pare să constituie „cheia" multora din problemele care persistă încă în aceste locuri, anume anomaliile existente In sistemul de organizare și administrare a lor.Din punct de vedere teritorial, a- ceste zone de'agrement sînt subordonate consiliilor populare din comunele pe raza cărora se află. Din

punct de vedere al fondului forestier, aparțin ocoalelor silvice zonale. Lacurile sint administrate de întreprinderea de Apă și Canal a Municipiului București. Curățenia o asigură echipele Direcției Domeniului Public. Activitatea comercială din aceste zone se desfășoară de unități aparținînd fie întreprinderilor de alimentație publică, fie întreprinderilor de cofetării și răcoritoare. A- parent, nu există nici o incompatibilitate în acest mod de organizare, fiecare avipd răspunderi distincte. Fapt pe deplin corect (teoretic), numai că, în practică, zonele de agrement (cele mai multe dintre ele)

Cum la „Cernica" fiecare-și „vede" de „feliuța" lui de probleme — și nimeni de totalitatea lor (afirmația privește nu doar curățenia) —, crengile zac în pădure de mai bine de două luni, cei de la ocolul silvic așteptînd să le adune cei de la Direcția Domeniului Public și viceversa. Profitînd de faptul că în a- ceastă pădure nu există o coordonare a răspunderilor, fiecare lăsînd în seama celuilalt rezolvarea problemelor, niște ciobani întreprinzători au găsit de cuviință să instaleze chiar în mijlocul zonei de agrement ...o stînă.Aceeași soartă, a copilului cu mal
NATURA
- ocrotită de lege, 

apărată de fiecare cetățean

par ale nimănui, dispersarea răspunderilor — îndeosebi în privința păstrării nealterate a mediului, a protejării factorilor naturali, a menținerii ordinii — face ca fiecare să arate cu degetul spre celălalt. Dar să concretizăm. (Facem precizarea ca observațiile noastre se vor referi in principal la probleme de curățenie și igienă, care privesc nu doar estetica locurilor — și ea foarte importantă — ci, în primul rînd, protecția mediului ambiant)....Există in zona „Cernica" (aflată în apropiere de cel mai mare cartier bucureștean, Titan, și lîngă cartierul Pantelimon, care cumulează un „potențial de agrement" de peste o jumătate de milion de oameni) un pilc de pădure în care procesul de degradare a mediului este vizibil : terenul a fost răscolit pe mai multe porțiuni, mulți copaci sînt în bună măsură uscați, cetățeanul amator de o „ieșire la aer" găsind cu greu un loc printre resturile de crengi.— Noi adunăm hirtiile, pungile și celelalte ambalaje lăsate de turiști; crengile căzute sînt însă de competența pădurarilor — se scuză Doina Lungu. reprezentantul Direcției Domeniului Public, care coordonează la „Cernica" activitatea personalului de curățenie.

multe moașe, o are și lacul ce mărginește pădurea „Cernica".— Sint resturi de buruieni în apa ștrandului ? Da, dar nu sînt ale noastre — se explică Mircea Bivolan, responsabilul unității. Noi am curățat partea din lac care se află in dreptul ștrandului, restul...Și cum „restul" înseamnă cîteva zeci de ha de luciu de apă pline de buruieni, am încercat să aflăm cui aparține. Cu tot efortul depus, deși am mers din gard în gard (trebuie spus că malul lacului e împărțit prin tot felul de garduri), n-am putut afla cine sînt beneficiarii. Intr-un singur loc am găsit o firmă, rezemată de peretele unei barăci, firmă pe care scria : ISTIUAPS — Bază de agrement.— Și dacă lacul este atît de poluat acum, la început de sezon, remarca însoțitoarea noastră, ing. Ana Flo- rescu. de la comisia municipală de protecție a mediului, e lesne d^ presupus ce se va întîmpla pe parcurs, dacă nu se intervine energic....Deși ceva mai îngrijită, zona de agrement „Pustnicul" pune în evidență aceleași urmări neplăcute ale lipsei de coordonare între factorii ce concură — mai exact, care ar trebui să concure — la protecția mediului.— Ca pădurar, ca om care iubește

natura, vă spun sincer că zonele de agrement „Pustnicul" și „Cernica", de ale căror păduri răspund direct, sint departe de cerințele elementare de protejare a factorilor naturali— ne spunea cu amărăciune în glas Ștefan Ștefan, șeful secției silvice Brănești. Dacă toate forțele umane și materiale — atitea cîte există la ora actuală în cele două zone de agrement — s-ar afla sub o coordonare unitară, rezultatele ar fi net, superioare. Și încă ceva : în fiecare localitate, inclusiv în Capitală, există o arondare a întreprinderilor și instituțiilor (în baza prevederilor Legii nr. 10/1982 și a Legii nr. 1/1985) pentru sprijinirea bunei gospodăriri a parcurilor și zonelor verzi de pe teritoriul orașului. De ce nu s-ar extinde această practică și în zonele de agrement din jurul Capitalei, doar de ele beneficiază, de asemenea, bucureștenii.— Să ne oprim însă și la sarcinile directe ce revin ocolului silvic. Bunăoară, de cîte ori personalul secției dv. a intervenit atunci cînd s-a constatat că un angajat al unei unități ce-și desfășoară activitatea pe teritoriul pădurilor sau un simplu turist degradează mediul ambiant ?— Noi am plasat anunțuri cu normele de ocrotire a pădurii ; de asemenea, intervenim frecvent prin discuții de Ia om la om, iar atunci cînd faptele depășesc limitele legale facem sesizare la organele de miliție. Ei bine, anul trecut, din peste 300 de cazuri sesizate ni s-a dat răspuns doar pentru vreo 12....Dață vrem — și cine nu vrea ?— să respirăm aer curat cînd ieșim la sfîrșit de săptămină în zona de agrement preferată, atunci cu toții sintem datori să dăm dovadă de mai mult respect față de natură. Prin gestul nostru — aparent nevinovat — de a arunca o hirtie, o sticlă, de a rupe o floare sau o crenguță nu facem altceva decit să atentăm la puritatea naturii, să-î diminuăm capacitatea de reconfortate a organismului uman. N-am insistat în rîndurile de față asupra aspectelor de conduită civică care privesc cetățenii — o vom face cu alt prilej— intrucît de această dată am dorit să reliefăm ceea ce trebuie făcut din partea administrațiilor respectivelor zone de agrement. Și. din cele prezentate, sînt. credem, destule lucruri de făcut, nu numai în respectivele zone, dar și în perimetrul Capitalei, lacul și parcul I.O.R. din Balta Albă constituind doar unul din exemplele ce se pot da în această privință.
Mihai IONESCU

19,00 Telejurnal
19,25 Plonierle, ani de soare. Spectacol mu- 

zical-llterar-coregrafic realizat de Con
siliul Național al Organizației Pionierilor, 
dedicat Zilei pionierului, Zilei învățătorului

19.50 Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca marilor 
Înfăptuiri revoluționare • România de azi, 
măreția noilor priveliști

20.10 România in lume. Documentar
20,30 Tezele și orientările formulate de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu — program de muncă șl 
acțiune revoluționară

20.50 Invățămint-cercctare-producțle. Bacalaurea
tul -- examen al responsabilității față de 
muncă și învățătură

21.10 Univers, materie, viață. Emisiune de educație 
materiallst-ștllnțifică • Din tainele pădurii

21,40 Mari ansambluri folclorice laureate ale Fes
tivalului național „Cintarea României"

21.50 Telejurnal
22,00 Includerea pogramului.

VÎLCEA :

„Vacanțele Oltului44Din inițiativa șî sub conducerea Consiliului Județean Vilcea de Educație Politică și Cultură Socialistă, la toate așezămintele culturale din stațiunile balneare Govora, Olă- nești, Voineasa și Că- limănești-Căciulata a fost inaugurat ciclul de manifestări cultural-educative „Vacanțele Oltului", dedicate oamenilor muncii ve- niți la odihnă și tratament. Pe tot parcursul
AIUD :

sezonului estival, scenele centrelor de creație și cultură socialistă „Cintarea României" vor găzdui o sultă de spectacole prezentate de formații artistice laureate ale Festivalului național al muncii și creației, precum și de colective ale unor teatre din București, Pitești, Craiova, Petroșani, Constanța și din alte localități ale țării. 
(Ion Stanciu).

Stimularea creației de masăLa Aiud a avut loc cea de-a XII-a ediție a manifestării desfășurate sub genericul „Tezaurul aiudean al muncii, creației, cîn- tecului și dansului". Programul a cuprins acțiuni organizate in sprijinul stimulării creației de masă tehnice. științifice și artistice. în unitățile industriale și instituțiile orașului, la centrele de creație șl cultură „Cintarea României" au avut loc dezbateri si schimburi de experiență pe teme actuale ale creației tehnice si artisti

ce. Astfel. Ia întreprinderea Metalurgică s-a dezbătut tema „Soluții tehnologice noi pentru creșterea fiabilității utilajelor metalurgice", iar la întreprinderea Agricolă de Stat tema „Tehnologii moderne pentru sporirea potențialului productiv al pămîntului". De asemenea, au fost deschise expoziții de artă plastică, de carte tehnico-stîintifică și s-au prezentat spectacole cultural- artistice. (Ștefan Di- 
nică).
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® Așezare rurală din terito
riul cetății Histria. Ca alte cetăti vest_ pontice, Histria și-a constituit în împrejurimi un întins teritoriu asupra căruia își exercita supremația („chora" histriană). Cercetările arheologice au identificat in acest teritoriu relativ întins mai multe așezări rurale, între cele mai vechi și mai importante așezări fiind cele din raza localității Nuntași (comuna Istria, județul Constanța). Citeva dintre informațiile acumulate pină în prezent, în urma săpăturilor efectuate aici, ne-au fost oferite de arheologul Catrinel Domăneanțu, de la Institutul de arheologie din București, care conduce de mai mulți ani aceste cercetări.— La Nuntași au fost Identificate de-a lungul anilor două așezări rurale, aflate la 10 kilometri și, respectiv, 12,5 kilometri vest de Histria. Cea dinții, numită Nuntași I, este, deocamdată, încă sumar cercetată. La Nuntași II cercetările au fost mai ample. Așezarea a fost fondată încă in prima jumătate a veacului al VI-lea i.e.n. și pare să fie cea mai veche din „chora" histriană. în această perioadă, așezarea era formată din locuințe de suprafață cu pereții lucrați din trestii sau nuiele împletite, acoperiți apoi cu strat de lut sau din chirpici. Din acest răstimp datează o serie de vestigii ceramice : amfore, cupe, străchini, farfurii. Foarte bine reprezentat documentar este apoi veacul al V-lea i.e.n. : trei niveluri de locuire, cu clădiri de mari dimensiuni. Acestui secol, mai exact primului său nivel, îi aparțin un cuptor casnic și o locuință de suprafață in care a fost descoperit un tezaur de 240 de vîrfuri de săgeată și lingouri turnate ce îndeplineau funcțiile unor monede, slujind atît în raporturile cu alte cetăți grecești, cît șl în schimburile cu localnicii care le tezaurizau destul de frecvent. De altfel, tezaurul a fost descoperit într-un vas autohton lucrat cu mîna. Celorlalte două niveluri de locuire Ie aparțin două construcții de mari dimensiuni. Ultimul strat, nederanjat de lucrările agricole, datează din secolele IV-II i.e.n, cînd locuirea este mai Intensă șl așezarea se extinde înspre nord. Este atestată ți o anumită preocupare pentru organizarea spațiului locuit, toate construcțiile acestei epoci fiind orientate nord-vest—sud-est;, majoritatea lor au fundații și ziduri din pietre de șist verde legate cu pămint. Către sfîrșitul acestei perioade străzile au fost pavate cu pietricele mărunte, bine bătute în lut.— Ce date noi s-au obținut în urma cercetărilor arheologice din campania anului 1988 ?— Cele mai importante descoperiri aparțin perioadei cuprinse între al doilea sfert al secolului al III-lea și începutul secolului al Il-lea î.e.n. Au fost scoase la Iveală vestigiile a două locuințe, una dintre ele conservată In condiții destul de bune. în interiorul clădirii a fost descoperit un bogat material arheologic. Rețin atenția cu deosebire două statuete de teracotă (una o reprezenta pe mama zeilor, Cybele, îar cealaltă înfățișa un efeb) și o plăcuță votivă pe care este conturată imaginea zeiței victoriei, Nike. Diversă este_ ceramica, de lux ori de uz curent, aceasta din urmă fiind reprezentată de mai multe boluri și fore, dintre care unele sint ștampilate.— Prin ce este atestată prezența autohtonă ?— Ca și în celelalte așezări rurale din „chora" triană, la Nuntași II este vorba de o așezare în
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țhîs-v . ____  __ _ ..._____ ___  careau trăit laolaltă autohtoni și greci histrieni. Vestigiile aparținind celor dinții sint prezente în toate straturile de locuire. Am amintit deja de vasul autohton in care au fost tezaurizate virfurile de săgeți. în campania anului 1988 au mai fost descoperite alte cinci vase întregi și mai multe fragmente ceramice lucrate cu mîna aparținînd populației locale. Asemenea vestigii atestă o strînsă conviețuire între aceasta șl grecii histrieni, existența unui mediu economic și comercial favorabil unei fertile conlucrări, fapt ce a contribuit la apariția unor aspecte culturale noi, originale.
® Un erou transilvan din răz

boiul reîntregirii. Statornicul nostru colaborator, profesor Paul Abrudan din Sibiu, a trimis de curind redacției o scrisoare in care, pe baza unor documente și mărturii de epocă, reconstituie un episod din vremea războiului românesc pentru reîntregirea neamului. Este vorba de fapta de curaj a tînărului Simion Aron din Roșia Sibiului, care, la intrarea trupelor române eliberatoare în Transilvania, în vara lui 1916, le-a condus in înaintarea aceșfora în zona sa natală. Act care ilustra, o dată mai mult, via dorință a românilor transilvăneni de a se emancipa de sub oprimarea monarhiei austro-ungare, ce le amenința ființa națională.Din documentele de epocă rezultă că la 25 august 1916, tînărul Simion Aron, în virstă de 16 ani, din Roșia, județul Sibiu, sat care era ocupat atunci de trupele austro-ungare, a trecut linia frontului la Mohu, în intimpinarea unităților române. în prealabil, el a memorat o serie de date despre inamicul din zonă — efective, armament, poziții — pe care le-a comunicat comandamentului român. A doua zi, fiind pus in legătură cu locotenent-colonelul G. Cantacuzino, comandantul Regimentului 1 grăniceri, care avea misiunea să atace pe direcția satelor Roșia-Noul, i-a relatat acestuia datele cunoscute despre unitățile austro-ungare aflate in localitatea natală. Iar in dimineața zilei de 27 august, cînd Regimentul 1 grăniceri a pornit la atac, tinărul Simion Aron l-a însoțit. „După o luptă scurtă, la ora 12, toate cele trei coloane ale Regimentului 1 grăniceri au ajuns la Roșia, sat pe cara l-au ocupat, capturind 20 prizonieri" — consemna jurnalul de operații al acestei unități.După retragerea trupelor române din Roșia, în a doua decadă a lunii septembrie 1916, sub presiunea .■ inamicului și revenirea armatei austro-ungare, auto- ț ritățile polițienești i-au arestat pe toți aceia care, in- ■ tr-un fel sau altul, au sprijinit ori s-au solidarizat cu frații dc dincolo de munți. între aceștia s-au aflat tinărul Simion Aron, tatăl său și sora sa Elisabeta, precum și alți locuitori din Roșia. In timp ce convoiul arestaților ieșise din sat și era dus spre închisoarea din Cluj, tinărul Simion Aron, acuzat de trădare de patrie, a fost scos dintre ceilalți săteni și readus acasă, pentru a fi anchetat la fața locului, ju- i decât și condamnat. Situația sa a devenit și mai gra- Ț vă în momentul cînd la percheziția corporală i s-a găsit un carnet în care erau diferite însemnări, printre care și versurile poeziilor „Deșteaptă-te române" și „Românie, dulce mamă". Cînd s-au apropiat de comuna natală, tînărul a încercat să fugă de sub escortă. Dar, după citeva sute de pași, cei doi insoțitori uu reușit să-l prindă. După ce l-au bătut îngrozitor, l-au tirit pină lîngă zidul unei case, unde unul dintre călăi a descărcat în pieptul și capul lui cîteva gloanțe, omorîndu-1. Sătenii n-au fost lăsați să-1 înmormînte- ze în cimitir după obicei. Peste cîteva zile, totuși, li s-a dat încuviințarea să-l înhumeze, dar nu în cimitir, ci la marginea satului. De-abia peste doi ani, cind vechile autorități oprimatoare au fost înlăturate, osemintele tînărului erou din Roșia au fost înhumate, cu cinstirea cuvenită. în cimitirul satului.
Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Comitetului Național 

al Conferinței Consultative Politice Populare 
din Republica Populară. ChinezăCu prilejul'celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.îmi exprim convingerea că dezvoltarea continuă a relațiilor dintre Frontul Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă România și Conferința Consultativă Politică Populară din Republica Populară Chineză vă contribui și în viitor la întărirea colaborării multilaterale dintre cele două țări, a prieteniei tradiționale dintre popoarele român și chinez.Vă doresc, stimate tovarășe Li Xiannian, multă sănătate, viață lungă și putere de muncă, noi succese în activitatea dumneavoastră, iar poporului prieten chinez realizări tot mai mari în dezvoltarea patriei sale socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea BissauBISSAUCu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Guineea Bissau, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului prieten din țara dumneavoastră progres și prosperitate continuă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe cinci luni

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
pe primele 5 luni care au trecut din acest an de colective fruntașe de 
oameni ai muncii din unități industriale, de construcții, transporturi și 
din agricultură, precum și din domeniul circulației mărfurilor și pi estă- 
rilor de servicii.

Pe baza rezultatelor înregistrate și a punctajului general stabilit în 
raport cu realizările indicatorilor prevăzuțt in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 31 mai, pe primele locuri s-au situat :

Primire la primul-minisfru al guvernului

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea Electro- 

centrale „Porțile de Fier" Drobeta- 
Țurnu Severin.Locul II : întreprinderea Electro- centrale Rimnicu Vîlcea.Locul III : întreprinderea Elec- trocentrale „Bistrița" Piatra Neamț.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
SI PREPARĂRII MINEREURILORLocul I : Mina Ilba, județul Maramureș.Locul II : Mina Coranda Certej, județul Hunedoara.Locul III : întreprinderea Salina Ocna Dej, județul Cluj.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de Foraj Chitila 
București.Locul II : Schela de Foraj Mo- reni, județul Dîmbovița.Locul III : Schela de Foraj Tîrgu Ocna, județul Bacău.
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE

ȘI AUTOTURISME. RULMENȚI 
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea Meca

nică Băileștl, județul Dolj.Locul II : întreprinderea de Garnituri de Frină și Etanșare Rim- hicu Sărat, județul Buzău.Locul III : întreprinderea Mecanică și de Piese de Sehimb Oradea, județul Bihor.
ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de Piese 
de Schimb și Utilaje pentru Indus
tria Chimică Satu Mare.Locul II : întreprinderea Mecanică pentru Agricultură Roșiori de Vede, județul Teleorman.Locul III : întreprinderea Mecanică de Reparații Auto Suceava.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea Metalur
gică „Neferai" București.Locul II : întreprinderea de Aluminiu Slatina.Locul III : întreprinderea de Alumină Țulcea.

IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de Mo
bilă Tapițată și Produse din Tapi
țerie „Relaxa" Mizil, județul Pra
hova.Locul II : Combinatul de Prelucrare a Lemnului Rîmnicu Vilcea.Locul III : întreprinderea de Prelucrare a Lemnului Rădăuți, județul Suceava.

IN INDUSTRIA 
TEXTILA-LÎNA

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu.Locul II : întreprinderea de Stofe „Dorobanțul" Ploiești.Locul III : întreprinderea „Pos- tăvăria Română" București.

ÎN INDUSTRIA 
PIELĂRIEI. CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de Piele, 

încălțăminte și Marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu.Locul II : întreprinderea de Spume Poliuretanice Timișoara.Locul III : întreprinderea de
cinema

• Noiembrie, ultimul bal : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11; 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 și 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
• Franțois Villon s FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 13; 17
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15
• Alo, aterizează străbunica : GIU
LEȘTI (17 53 46) — 9; 11: 13; 15
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri șl azi) : MIORIȚA — 17; 19, 
GIULEȘTI — 17; 19
• Maria șl Mirabela In Tranzistoria : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Dzlkun, clinele lup : DOINA 
(16 25 38) — 9: 11 ; 13; 15
• Egreta de fildeș : DOINA — 17; 19
• 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 : EX
CELSIOR (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
• Sprljinițl-1 pe șerif : STUDIO 

Piele și încălțăminte „Progresul" București.
ÎN INDUSTRIA 

ULEIULUI, ZAHĂRULUI 
SI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

Industrializarea Sfeclei de Zahăr 
Roman, județul Neamț.Locul II : întreprinderea pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr Buzău.Locul III : întreprinderea de Produse Zaharoase Brașov.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURĂ
Locul I : întreprinderea de 

Transport Specializat pentru Agri
cultură Vilcea.Locul II : întreprinderea de Transport Specializat pentru Agricultură Buzău.Locul III : întreprinderea de Transport Specializat pentru Agricultură Călărași.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de Cale Fera
tă Ploiești.■Locul II : Depoul de Cale Ferată Sibiu. iLocul III : Depoul de Cale Ferată Dej — Triaj, județul Cluj.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I: întreprinderea de Trans
porturi Auto Dîmbovița.Locul II : întreprinderea de Transporturi Auto Comerciale „Transcom" București.Locul III : întreprinderea de Transporturi Auto Dolj.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI

— ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea Comer
țului cu Ridicata pentru Produse 
Alimentare București.Locul II : întreprinderea Comerțului cu Ridicata pentru Mărfuri Metalo-Chimice București.Locul III : întreprinderea Comerțului cu Ridicata pentru Mărfuri Textile-încălțăminte Constanța.

IN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea Balneo- 

climatică Tușnad, județul Harghita.Locul II : Oficiul Național de Turism „Carpați" Brașov.Locul III : întreprinderea Bal- neoclimatică Vatra Dornei, județul Suceava.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza Județeană Buzău.Locul II : Baza Județeană Mehedinți.Locul III : Baza Județeană Constanța.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIRII DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTĂRI 
ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea pentru 
Administrația Clădirilor București.Locul II : întreprinderea de Construcții, Reparații și Administrație Locativă Foișor București.Locul III : întreprinderea de Construcții. Reparații și Administrație Locativă Coientina București.
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Un. anotimp fără nume — 18; 
(sala Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor ; Ramon Torre Lledo 
(Spania). Solist : Mihai Ungureanu
— 19; (sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Anton Duică, Sorin 
Cioinaru — pian — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Capodo
pere simfonice în viziuni coregrafice
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Amintirile Sarei Bernhardt
— 18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
în sala Magheru a Teatrului „Notta- 
ra**) : Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Romanțioșii — 9; David Copperfield
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Cei patru mușchi-tari — 
15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Ti- 
grișorul Petre —- 10
O Studioul de teatru I.A.T.C. (în sala 
Schitu Măgureanu a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra") : „Săptămina ab
solvenților**. Dalbul pribeag — 19

NOI UNITĂȚI AGRICOLE AU OBȚINUT
PRODUCȚII MARI LA HECTAR

(Urmare din pag. I)Animați de hotărîrea fermă de a înfăptui cu pasiune comunistă și devotament obiectivele stabilite, cooperatorii din Cooperativa Agri
colă de Producție Buftea au OB
ȚINUT O PRODUCȚIE MEDIE 
DE 8 370 KG LA HECTAR, A- 
CEAST/â FIIND CEA MAI MARE 
PRODUCȚIE DIN ISTORIA UNI
TĂȚII.Vă raportăm, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general, că întreaga cantitate de orz a fost transportată pe timpul recoltării în bazele de recepție potrivit contractelor încheiate, s-au livrat suplimentar la fondul de stat 324 tone orz, întreaga suprafață cultivată cu orz a fost eliberată și însămin- țată cu culturi duble.Am încheiat întreținerea culturilor prășitoare în cele mai bune condiții, ceea ce ne garantează obținerea unor producții la niVeluI sarcinilor noii revoluții agrare.Membrii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii din cooperativa noastră. îndeplinind indicațiile, sînt pregătiți pentru declanșarea in 2—3 zile a recoltării griului, la care estimăm niveluri superioare față de anii precedent!.în telegrama adresată de Coope
rativa Agricolă de Producție Oto- peni se arată că a fost încheiat recoltatul pe cele 280 hectare cultivate Cu orz, OBȚINÎNDU-SE O 
PRODUCȚIE MEDIE DE 8 325 KG 
LA HECTAR.Puternic mobilizați de indicațiile și sarcinile trasate, se arată in continuare, am pregătit temeinic campania de recoltare a griului, la care estimăm că vom obține producții la fel de bune ca la orz. în prezent acționăm cu toate forțele la semănatul culturilor duble și succesive, întreținerea culturilor de porumb, floarea-soarelui și Ia stringerea furajelor.Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru ca in anul 1989 unitatea noastră să realizeze producții mari, asigurînd condițiile pentru a candida la obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din Cooperativa Agri
colă de Producție „23 August" din 
comuna Gruiu raportează că au încheiat recoltatul orzului de pe cele 360 hectare, OBȚINÎND O 
PRODUCȚIE MEDIE DE 7 550 KG 
LA HECTAR. LIVRÎND SUPLI
MENTAR LA FONDUL DE STAT 
378 TONE.Paralel cu recoltatul, am eliberat terenul, am arat și semănat in cultură dublă porumb pentru boabe și legume pe o suprafață de peste 200 hectare, urmînd să încheiem aceste lucrări în următoarele 2—3 zile, se arată în continuare. Lucrăm la Întreținerea culturilor prășitoare și acționăm totodată pentru declanșarea recoltării griului în următoarele zile.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a intimpina marea noastră sărbătoare de la 23 August , și cel de-aî XlV-lea Congres al partidului cu rezultate deosebite în toate domeniile de activitate, pentru a înfăptui cerințele noii revoluții agrare.

Rolul Organizației Pionierilor
(Urmare din pag. I)fascistă și antiimperialistă de la 23 August și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Mărețele realizări și împliniri ale epocii noastre, amplul efort creator în care este angajat, în deplină unitate, întregul nostru popor pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare în toate domeniile vieții economico- sociale reprezintă premise luminoase pentru Întregul nostru tineret —■ pionieri, școlari, șoimi ai patriei — de a învăța temeinic, de a-si însuși cunoștințele la nivelul cel mai înalt atins de cunoașterea umană, urmînd îndemnul secretarului general al partidului de „a învăța, a în
văța și iar a învăța", instruindu-se, formîndu-se la școala educației comuniste, revoluționare, în spiritul celor mai înaintate idei, ale socialismului și comunismului. Aceste premise luminoase fac ca toți fiii patriei noastre să privească cu încredere viitorul, angajîndu-se deplin, cu toate eforturile, in realizarea mărețelor sarcini ce revin întregului nostru popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, președintele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înălțarea pe noi culmi de progres și civilizație socialistă a României. Prin politica partidului, exprimată în lupta și munca întregului popor, copiii și tinerii patriei au, astăzi, asigurate condiții sociale, materiale si spirituale fără precedent. Tinerii din tara noastră beneficiază de condiții excepționale pentru a trăi, a învăța și a se instrui, pentru a se forma ca demni cetățeni si talentati constructori ai vieții noi în România. ca oameni adevărati. cu un larg orizont de cunoaștere, cu spirit revoluționar. Prin grija statornică a partidului și statului, prin îndrumarea competentă și grija permanentă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu, invătămîntul românesc a devenit o instituție modernă, de cunoaștere, de cercetare științifică, de cultură și educație. capabil să asigure un. vast orizont dp cunoștințe tuturor tinerilor. un nivel de pregătire profesională corespunzător exigențelor revoluției tehnico-știintifice contemporane. cerințelor impuse de actualul stadiu al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate si exigentelor crescînde ale viitorului. Numai print.r-un grad ridicat de cultură, la nivelul celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane — aspect la care secretarul general al partidului s-a referit și în cuvîn- tarea la marele forum democratic din noiembrie 1988 și la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c. — un popor poate deveni cu adevărat stăpîn pe destinele sale. Conștienți de acest lucru, copiii din patria noastră, șoimi ai patriei, pionieri și școlari — sub conducerea organizațiilor de partid, cu sprijinul și îndrumarea organizațiilor U.T.C. —. desfășoară o bogată și intensă activitate pentru asimilarea de înalte cunoștințe si alese deprinderi. beneficiind de cadrul deosebit de instruire și formare oferit

în telegrama adresată de cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii 
din Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jugureni, județul Dîmbovi
ța, se arată :însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu de activitate revoluționară, de îndemnurile mobilizatoare pe care ni le-ați adresat pe parcursul vizitei făcute recent în unitatea noastră, vă raportăm că am încheiat recoltatul orzului, obținînd O PRODUCȚIE 
MEDIE DE 8 250 KG LA HECTAR 
PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA, DE
PĂȘIND CU 1170 KG LA HECTAR 
NIVELUL PLANIFICAT, se subliniază în telegramă.Totodată, am asigurat organizarea exemplară a activității de eliberare a terenurilor, pregătirea patului germinativ și insămințarea culturilor duble și succesive pe întreaga suprafață și am întreprins toate măsurile pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei de recoltare a griului, la care avem condiții pentru obținerea unor recolte bune.în telegrama trimisă de coopera
torii din comuna Crevedia, județul 
Dîmbovița, se raportează încheierea recoltării orzului pe întreaga suprafață cultivată și obținerea unei PRODUCȚII MEDII DE 8155 
KG LA HECTAR, CEEA CE RE
PREZINTĂ CEA MAI MARE PRO
DUCȚIE DE ORZ DIN ISTORIA 
UNITĂȚII ȘI DEPĂȘIREA CU 
2 055 KG A PRODUCȚIEI PLANI
FICATE. încadrîndu-se în perioada stabilită de 3—4 zile pentru recoltarea orzului, se spune în telegramă, ne-am onorat în întregime obligațiile Ia fondul de stat, am făcut, totodată, o temeinică pregătire pentru cea mai importantă campanie a anului — recoltarea griului — pe care sîntem pregătiți să o încheiem în cel mai scurt timp.Vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar general, că recolta de grîu se prezintă bine, oferindu-ne garanția îndeplinirii și chiar depășirii planului.In prezent, ne; concentrăm atenția in direcția executării la timp și de calitate superioară a tuturor lucrărilor din cîmp în această perioadă, acordînd prioritate întreținerii culturilor, eliberării terenului și însămînțării culturilor duble.Cooperatorii, mecanizatorii șl specialiștii din Cooperativa Agri
colă de Producție Șelaru, județul 
Dîmbovița, relevă în telegramă :Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general. CA AM ÎNCHE
IAT RECOLTATUL ORZULUI PE 
ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ DE 225 
HECTARE, OBȚINÎND O PRO
DUCȚIE MEDIE DE 8 120 KG LA 
HECTAR, DEPĂȘIND CU 2 500 KG 
PRODUCȚIA PLANIFICATA.Sîntem hotărîți ca, printr-o organizare exemplară, să acționăm cu toate forțele materiale și umane de care dispunem pentru eliberatul terenurilor, executarea a- răturilor, insămințarea culturilor duble și succesive. Pînă la începerea recoltatului griului, eforturile noastre sint concentrate asupra întreținerii culturilor de porumb, de floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, pentru a obține rezultate pe măsura potențialului productiv al pă- mîntului, a condițiilor de care dispunem și a obiectivelor noii revoluții agrare.

de școala românească contemporană. de legătura sa indestructibilă cu practica, orientare realistă, verificată în acești ani de mărețe împliniri. Potrivit concepției novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. educația comunistă, patriotică, revoluționară ocupă un loc central în opera de formare a omului nou. chemat să preia și să ducă mai departe cuceririle revoluționare ale socialismului, să înfăptuiască idealul comunist pe pămîntul românesc.Rolul de factor social activ al tinerei generații, aflată în plin proces de edificare a propriei personalități, dar contribuind, în același timp, la realizarea marilor ctitorii contemporane, își găsește o expresie elocventă în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la educarea prin muncă și pentru muncă a acesteia, Ia formarea pasiunii și respectului pentru muncă. Munca celor mai tinere vlăstare o reprezintă în primul rînd învățătura, procesul 
complex de instrucție și educație, 
formarea unei gîndiri înaintate, re
voluționare, a deprinderilor practice. 
Educarea copiilor și tinerilor in spi
ritul dragostei față de patrie, de 
partid și popor, cunoașterea și pre
țuirea tradițiilor revoluționare de 
luptă ale clasei muncitoare, ale po
porului pentru libertate socială și 
națională, valorificarea istoriei na
ționale ca puternic factor de educa
ție patriotică, cultivarea sentimen
telor de mindrie pentru realizările 
obținute in anii socialismului și a 
dorinței de a contribui la ridicarea 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație constituie obiective fun
damentale aflate în fața Organiza
ției Pionierilor, a școlii, a tuturor 

■educatorilor.
•ir

SIBIU. Cei peste 60 000 de pionieri și șoimi ai patriei din județul Sibiu intimpiriă „Ziua Pionierilor" printr-o agendă bogată de manifestări politico-educative și cultural- artistice. Astfel, sub genericul „Sîntem copiii Epocii de aur", in unități școlare și în cluburi locale de vacantă au loc acțiuni diverse (dezbateri, expuneri, mese-rotunde, concursuri, spectacole tematice) in cadrul cărora pionieri și șoimi dau glas dragostei și recunoștinței fierbinți față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele și îndrumătorul cel mai apropiat al tinerei generații a patriei, fată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională.Pionierii din toate unitățile județului efectuează, în cadrul acțiunii pionierești „Ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu", vizite, excursii și expediții pe itinerare județene și interjudețene legate de mărețele înfăptuiri ale acestei epoci in județul nostru și în țară. (Ion Onuc Nemeș).
GALAȚI • In perioada 19—24 iunie a.c. la Galați au loc concursurile tehnico-aplicative ale pionierilor in cadrul taberei „Start spre viitor". Cei 141 de participant! coordonați de cadre dî- 

în telegrama trimisă de cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii 
din Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Odobești, județul Dîmbovița, se raportează că, acționînd în spiritul sarcinilor și indicațiilor trasate, au incheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață, OBȚI- 
NÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
8120 KG LA HECTAR, CU 1390 
KG LA HECTAR MAI MARE 
FAȚĂ DE PLAN.Paralel cu recoltatul, ne-am preocupat pentru urgentarea eliberării terenurilor de paie, pregătirea acestora și insămințarea culturilor duble pe întreaga suprafață planificată, asigurînd în acest fel utilizarea cu randament ridicat a pă- mîntului, se spune în continuare.Sîntem mobilizați, de asemenea. Ia întreținerea culturilor prășitoare, stringerea și depozitarea furajelor și pregătirea temeinică a recoltării griului, pe care sîntem pregătiți să o încheiem în 7—8 zile.Oamenii muncii din Cooperativa 
Agricolă de Producție Corbii Mari, 
județul Dîmbovița, raportează că au încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață, OBȚINÎND O 
PRODUCȚIE DE 8 090 KG LA 
HECTAR, DEPĂȘIND ÎN ACEST 
FEL PRODUCȚIA PLANIFICATĂ.în telegramă se arată că. prin buna organizare a muncii, intr-un climat de ordine și disciplină, s-a acționat pentru a înfăptui cu operativitate eliberatul terenului de paie, executarea de calitate superioară a arăturilor, pregătirea patului germinativ și insămințarea culturilor duble și succesive.Se relevă, totodată, că în lumina sarcinilor și indicațiilor primite au fost luate toate măsurile pentru a asigura cele mai bune condiții de recoltare a griului, cultură la care, de asemenea, sînt premise pentru producții mari.Comuniștii, toti oamenii muncii din cadrul întreprinderii Agricole de Stat Leordeni, județul Argeș, care au avut cinstea de a beneficia de aprecierile și indicațiile dumneavoastră, cu ocazia recentei vizite de lucru, raportează că AU 
ÎNCHEIAT RECOLTATUL ORZU
LUI PE CELE 200 HA CULTIVATE, 
OBȚINÎND O PRODUCȚIE LA 
HECTAR DE 8106 KG, CU 1 506 
KG LA HECTAR MAI MULT 
DECÎT PRODUCȚIA PLANIFI
CATA, se spune in telegramă.Vă raportăm, de asemenea, că, așa cum ati indicat dumneavoastră. printr-o organizare temeinică a muncii, prin mobilizarea tuturor forțelor, am eliberat imediat terenul, am efectuat lucrările de pregătire a patului germinativ și am insămînțat cu culturi duble întreaga suprafață recoltată.în spiritul indicațiilor date, vă raportăm că sîntem pregătiți pentru a trece și la recoltarea, fără întîrziere, a griului, care se prezintă foarte bine și asigură obținerea unor producții ridicate. Totodată, acționăm energic și cu răspundere pentru întreținerea culturilor de porumb, floarea-soarelui, legume, pentru efectuarea celorlalte lucrări de sezon în pomicultură și viticultură, pentru a aduna în bazele furajere nutrețuri de cea mai bună calitate.

La acest moment sărbătoresc, in contextul de deosebită însemnătate pentru poporul român, generat de consolidarea independentei economice și politice, cînd România și-a asigurat baza tehnico-materială care-i permite să treacă la o nouă etapă de dezvoltare, țara întreagă, partidul, poporul iși îndreaptă privirile cu prețuire către cei mai tineri cetățeni ai tării — șoimi ai patriei, pionieri și școlari — dind o înaltă apreciere activității ce o desfășoară în săli de clasă, ateliere, prin acțiunile cu caracter politico-educativ, revoluționar, la munca patriotică pentru înfrumusețarea localităților. în acțiunile de colectare a materialelor re- folosibile etc.Este încrederea deplină a poporului, a întregii societăți că, dind dovadă de abnegație, de dăruire, de responsabilitate majoră, punind în practică modelul uman al societății socialiste de astăzi, care necesită o solidă pregătire profesională, larg orizont de cultură, înaltă conștiință politică, civică, formarea capacității de a descifra sensul legilor obiective ale dezvoltării sociale, de a participa in cunoștință de cauză la făurirea istoriei, purtătorii cravatelor roșii cu tricolor, urmind neabătut exemplul luminos al secretarului general al partidului, "tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor învăța și munci exemplar, animați de dorința și hotărîrea arzătoare de a se integra cu fermitate, cutezanță și spirit revoluționar în atmosfera de grandioase transformări socialiste ale patriei, magistral ilustrate de realitățile timpului glorios trăit de întreaga noastră națiune.
★dactice au vizitat șantierul naval, liceul de marină, muzeele de istorie, artă și științe naturale, au făcut o excursie pe Dunăre, au luat parte la alte activități cultural-distractive. Concursul urmează să desemneze componentii lotului reprezentativ al județului pentru tabăra de la Năvodari. f întrecerile se desfășoară la navomodele, carturi, radiogoniome- trie, aeromodele și automodele. Au fost soluționate 230 de lucrări de creație tehnico-aplicativă pentru etapa județeană a concursului „Start spre viitor", lucrări de navomodele, aeromodele, automodele, de electronică, mecanică fină, mașini și unelte agricole ș.a. — apartinînd pionierilor din toate cele 11 case ale pionierilor și șoimilor patriei din județ. Din rindul celor 230 de lucrări au fost premiate 50, urmînd ca 25 dintre ele să fie prezentate in etapa republicană a amintitei competiții. (Dan Plăeșu).MEHEDINȚI O Consiliul județean al Organizației Pionierilor a editat," cu sprijinul gazetei locale „Viitorul", o foaie volantă frumos ilustrată, cu titlul „Sîntem copiii Epocii de aur", în care sînt prezentate pe larg preocupările și activitățile educative organizate de către pionieri, rezultatele obținute la învățătură și în muncă, creații literare ale acestora. (Virgiliu Tătaru).

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Franciszek Gaik, ministru, șef al Oficiului Central de Planificare al Republicii Populare Polone.în cadrul convorbirii au fost relevate bunele relații existente între România și Polonia, exprimindu-se dorința dezvoltării lor in continuare, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt. în acest sens, au fost
Cronica zileiIn perioada 19—22 iunie a.c., navele militare americane „San Jacinto" și „Klakring" au efectuat o vizită in portul Constanța.Conducătorul marșului, viceamiralul I.D. Williams, împreună cu un grup de ofițeri americani au fost primiți și au avut convorbiri la Ministerul Apărării Naționale, au făcut vizite protocolare primarului municipiului Constanța și locțiitorului comandantului Marinei Militare.Perfecționarea pregătirii profesionale
(Urmare din pag. I) spre înnoire, spre lărgirea competenței tuturor cadrelor, a întregului personal muncitor, nu trebuie pierdut însă din vedere cum se pune în valoare cadrul organizatoric creat, cum se desfășoară concret, în întreprinderi, activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului muncitor. Există întotdeauna, pretutindeni o deplină concordanță între cerințele actualei etape de dezvoltare a economiei naționale și pregătirea practică a forței de muncă 7 Din păcate, răspunsul la această întrebare nu este pe deplin satisfăcător. Nu sînt puține cazurile în care programele de perfecționare, de reciclare sau de policalificare stabilite în unele întreprinderi nu țin seama de cerințele imediate și de perspectivă ale producției. De asemenea, cursurile organizate în unele unități au un caracter formal, fiind tratate cu o inexplicabilă ușurință. Astfel, organizarea și ținerea cursurilor de perfecționare nu sint încredințate specialiștilor cu cea mai bogată experiență, factorilor de conducere din unitate, ci unor tineri ingineri stagiari, care desigur că pot avea o bună pregătire teoretică, dar nu au suficientă experiență practică pentru a îndeplini o sarcină de asemenea răspundere. Aceasta pentru a nu mai aminti de cazurile cînd însăși pregătirea teoretică a lectorilor lasă de dorit sau cînd nu sînt asigurate nici cele mai elementare condiții pentru buna desfășurare a cursurilor.Ce rezultă de aici 7 Lipsă de preocupare, neînțelegere a unei sarcini de o deosebită importanță, față de care trebuie să se manifeste permanent o receptivitate maximă 7 Este puțin spus. Asemenea practici sînt consecința lipsei de răspundere, a formalismului de care dau dovadă în activitatea lor unele consilii ale oamenilor muncii și organe de conducere colectivă din întreprinderi și centrale, din ministerele economice. Așa-zisele programe de perfecționare, minore prin însuși obiectivul propus, cursurile existente doar pe hîrtie sau cele la care se întîlnesc cîțiva oameni cu șeful lor de secție sau cu tehnologul, de care abia s-au despărțit, la sfîrșitul schimbului, doar pentru a-și spune ce au a doua zi de făcut, sînt tot atîtea dovezi ale neînțelegerii rosturilor profunde și a mijloacelor de care este nevoie pentru a se asigura succesul activității de perfecționare a cadrelor. Iar consecințele acestor stări de lucruri se regăsesc în numărul încă mare de muncitori care nu-și realizează normele, în rebuturile ce se mențin Ia o cotă ridicată, cu influențe negative asupra eficienței, a competitivității unor produse, în puterea scăzută de adaptare la evoluția rapidă a cerințelor economiei naționale.Pe bună dreptate se spune că, as
tăzi, a învăța a devenit o profesie 
pentru toată viața. Pregătirea profesională ridicată, permanenta aplecare spre cunoaștere, spre însușirea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii constituie principala premi

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL:

Ieri, nici o surpriză în „Cupa României"Nici o surpriză In meciurile din sferturile de finală ale „Cupei României". Pentru semifinale, partide care se vor juca duminică, 25 iunie, s-au calificat echipele favorite : Steaua, Dinamo, Victoria șl Rapid.La Constanta, echipa Steaua, cu o formație din care au lipsit Hagi, Stoica și Rotariu, a întrecut pe Unirea Slobozia cu 3—1 (1—0), cele trei goluri ale campionilor fiind marcate de Pițurcă. Pentru Unirea a inscris Ploșteanu, chiar in ultimul minut de joc. Se cuvine să amintim că divizionara „C“, antrenată de Vasile Dobrău, reușise să elimine în tururile precedente din „Cupa României" pe Universitatea CIuj-Napoca și pe F.C. Bihor, ambele din prima divizie.La Buzău. Dinamo București, de astă-dată cu aproape toți titularii in formație, a eliminat pe S.C. Bacău cu 5—1 (3—1), după ce aceasta din urmă reușise un scor egal. 0—0, in ultima etapă de campionat, chiar pe
HANDBAL : în turneul de la Vama,

România - U.R.S.S. 29-24In prima zi a turneului international de handbal de la Varna, competiție la care participă formațiile României, U.R.S.S., Franței, Cehoslovaciei, R.D. Germane și Bulgariei, reprezentativa României a obținut o
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 23 iunie, ora 20 — 26 iunie, ora
20. In țară : Vremea va fi în general 
instabilă in regiunile din jumătatea da 
nord a țării, unde cerul va fi temporar 
noros și, pe arii relativ extinse, vor 
cădea ploi ce vor avea și caracter de 
aversă însoțite de descărcări electrice, 
mai ales în primele zile. In Celelalte 

examinate o serie de aspecte concrete legate de intensificarea schimburilor comerciale, a cooperării și specializării în producție, a conlucrării mai active pe tărim economic, teh- nico-științific și in alte sectoare de interes reciproc.La primire a participat Radu Bălan, președintele Comitetului - de Stat al Planificării.A fost de față Jerzy Wozniak, ambasadorul Poloniei la București.

Din partea oaspeților, la Monumentul Victoriei din Constanța a fost depusă o coroană de flori.Pe timpul cit s-au aflat In tara noastră, membrii echipajelor au vizitat obiective cultural-turistice, monumente și locuri istorice din municipiile București și Constanța, de pe Litoralul românesc al Mării Negre și din nordul Moldovei.
(Agerpres)

să, condiția de bază a unei producții moderne. De la muncitori la directori, toți oamenii trebuie să în
vețe. Așa cum aprecia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea 
de lucru pe probleme economice de 
Ia C.C. ai P.C.R. de Ia Începutul 
lunii martie a acestui an, in condi
țiile in care activitatea oamenilor 
este hotăritoare pentru realizare» 
programelor de dezvoltare economi- 
co-sociaiă a țării, este nevoie să se 
acorde o atenție mai mare înfăptui
rii programelor de reciclare și ridi
care a cunoștințelor profesionale. Iată de ce este necesar să se elimine definitiv formalismul ce se manifestă încă in această importantă activitate, să se asigure Înfăptuirea programelor de ridicare a nivelului profesional, tehnic, științific al tuturor oamenilor muncii.Desigur, procesul de perfecționare profesională, de ridicare neîncetată a nivelului de pregătire și cunoaștere al tuturor oamenilor muncii trebuie organizat în așa fel incit să se răspundă cerințelor impuse de condițiile și particularitățile specifice fiecărei întreprinderi, fiecărei ramuri sau domeniu in parte. Pretutindeni trebuie să se tină Insă seama de faptul că pregătirea profesională înaltă are ca u- 
nitate de măsură capacitatea oamenilor de a rezolva operativ și eficient problemele producției. înseamnă polivalentă în pregătire pentru a se asigura o deplină flexibilitate în organizarea fluxurilor de fabricație,. păstrind insă largi orizonturile în ce privește Însușirea unor cunoștințe politice, morale, generale. După cum, în procesul de perfecționare a pregătirii profesionale, fiecare om al muncii trebuie făcut să înțeleagă necesitatea raționalității efortului. Producția nu necesită eforturi în sine, ci un efort rațional, eficient și care prin aceasta să determine cheltuieli minime, copsu- muri energetice și materiale reduse, o Înaltă productivitate a muncii. Un efort care încorporează inteligență, idei valoroase, ce se regăsesc In a- legerea celor mai potrivite metode și tehnici de execuție. In ritmul înalt de lucru șl promptitudinea cu care sînt onorate toate comenzile, în deschiderea largă spre calitate șl performanță a Întregii activități.

Nicolae M1UTARU

Concursul „Fondul Pocii"
- 1989Comitetul Național pentru Apărarea Păcii anunță că festivitatea tragerii Ia sorti a premiilor oferite participanților la concursul pe bază de buletine „Fondul Păcii" — 1989 cu tema : „România — Ceaușescu un nou mod de gîndire șl de rezolvare a problemelor dezarmării șl păcii" va avea loc duminică 2 Iulie a.c., ora 9 dimineața, la Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cîn- tarea României" al sectorului II, str. Mihai Eminescu nr. 89, București.

terenul bucureștenilor. Au înscris, firește, Mateuț (2), apoi Lupu (2) și Andone, in timp ce pentru băcăuani autorul unicului gol a fost Grigoraș.La Brașov, Victoria București a Întrecut pe Gloria Bistrița cu 4—2 (2—1), pentru bucureșteni Înscriind Coraș (2), Țiră și Mirea. Replica bis- trițenilor a fost concretizată da Florea și Soare.Gloria Buzău era organizatoarea meciului cu Rapid și ea a optat, probabil pentru motive de rețetă, să joace la București și nu la Tîrgo- viște (unde se propusese inițial disputarea acestei partide). Astfel, Rapid — Gloria a avut loc chiar la stadionul Giulești, bucureștenii cîști- gind cu 3—0 (1—0), prin punctele marcate de Rada (11 metri). Minoiu și Eftinca.Tragerea Ia sorti a meciurilor semifinale va avea loc astăzi, partidele respective urmînd a se desfășura, cum arătam mai înainte, duminică, 25 iunie, iar finala „Cupei României" — în ziua de joi, 29 iunie. (V. M.).
frumoasă victorie, tntreclnd cu scorul de 29—24 (16—9) selecționataU;R.S.S. Intr-un alt meci. Cehoslovacia a dispus cu 23—18 (11—8) de echipa Franței.
regiuni vremea va fi ușor instabilă, ce
rul va fi variabil, iar aversele de ploaie 
izolate. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între .8 și 16 grade, iar cele 
maxime Intre 18 șl 28 grade, mal ri
dicate în ultima zi in sudul țării. In 
București : Vremea va fi ușor instabilă. 
Cerul va fl variabil, favorabil averse
lor de ploaie și descărcărilor electrice 
îndeosebi in primele zile. Vint slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 12 șl 15 grade, iar 
maximele între 25 șl 27 grade.



Imperativul făuririi noii ordini 
economice internaționale 

evidențiat de reuniunea ministerială specială 
a „Grupului celor 77“CARACAS 22 (Agerpres). — La Caracas s-a deschis reuniunea ministerială specială a „Grupului celor 77". consacrată celei de-a 25-a aniversări a creării acestuia.Participanții analizează activitatea desfășurată in cei 25 de ani de e- xlstență a grupului, precum și principalele obiective de viitor.La inaugurarea lucrărilor a fost prezent președintele Republicii Venezuela, Carlos Andres Perez, care, In cuvintul său. s-a referit pe larg la dificultățile economice și sociale ce confruntă țările în curs de dezvoltare, cauzate în principal de criza datoriei externe, apreciind că

măsurile recomandate de F.M.I. s-au soldat cu un eșec evident și cu rezultate dramatice pentru țările „lumii a treia". Vorbitorul a arătat, de asemenea, că statele dezvoltate, care sint principalele răspunzătoare pentru actuala ordine economică internațională, trebuie să întreprindă o serie de măsuri de natură să sprijine eforturile țărilor în curs de dezvoltare.România, țară In curs de dezvoltare. membră a „Grupului celor 77", este reprezentată de o delegație condusă de tovarășa Olimpia Solomo- nescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Critici la adresa măsurilor protecționiste 

în relațiile comerciale internaționale
Intervenția reprezentantului țării noastre la sesiunea Consiliului 

G.A.T.T.GENEVA 22 (Agerpres). — în cadrul unei sesiuni speciale. Consiliul G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife șl Comerț) a examinat evoluțiile recente intervenite în comerțul mondial, fn politicile și practicile comerciale ale țărilor-părți contractante la această organizație.Intervenind In cadrul dazbaterl- lor, reprezentantul tării noastre s-a pronunțat împotriva recurgerii la practici și măsuri restrictive unilaterale, a condiționării desfășurării relațiilor comerciale de criterii extraeconomice și Împotriva exercitării de presiuni care urmăresc obținerea de avantaje economice și politice. Vorbitorul a reamintit că ase

menea manifestări contravin principiilor și regulilor G.A.T.T.Numeroase țări In curs de dezvoltare, socialiste șl dezvoltate au exprimat critici la adresa măsurilor protecționiste, caracterului agresiv al legislației S.U.A. in domeniul comerțului. Impunerea unor bariere tarifare sau netarifare prin măsuri legislative ale Congresului S.U.A. echivalează cu o încălcare a normelor și acordurilor din cadrul G.A.T.T., constituind totodată o contradicție flagrantă între declarațiile unor oficialități de la Washington privind liberalizarea comerțului internațional și practica de zi cu zi a relațiilor comerciale bilaterale — s-a arătat In cursul dezbaterilor.

CENTENARBERLIN 22 (Agerpres). — Sub 
egida Universității Humboldt din 
Berlin '— la care a studiat Mihai 
Eminescu — s-a desfășurat coloc
viul științific dedicat personalității 
marelui scriitor român. Au fost 
evocate, în acest cadru, pe larg, via
ța și creația artistică eminesciană. 
S-a scos în evidență faptul că ma
rele nostru poet și-a ciștigat prin 
valoarea operei un loc de seamă în 
literatura universală, întreaga lume 
literară sărbătorindu-l cu deosebit 
respect.

Au prezentat comunicări prof. dr. 
docent Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
membru corespondent al academiei, 
Eva Behring, cercetător științific la 
Academia de științe a R.D.G., conf. 
dr. Comeliu Nistor, conf. dr. Larisa 
Schippel, conf. dr. Dumitru Irimia, 
conf. dr. Michele. Mattusch. Cu a- 
ceastă ocazie, au fost organizate o 
expoziție de fotografii și o expoziție 
de carte, ilustrind aspecte din viața 
poetului, mediul în care a trăit, gin- 
direa și opera sa, legătura organică 
a creației sale cu folclorul, patrio
tismul, rolul și locul poetului în 
cultura română.

La această manifestare au parti
cipat prof. dr. A. Bethke. adjunct 
al ministrului invățămîntului supe
rior și de specialitate, prof. dr. Hu- 
batsch, prim-prorector al Universi
tății Humboldt, prof. dr. Rita Scho- 
ber, „Doctor honoris causa" al Uni
versității Humboldt, reprezentanți ai

EMINESCU
Ministerului Culturii, editurilor, zia
riști, scriitori, cadre didactice uni
versitare și studenți, oameni de ști
ință, cultură și artă.

Manifestarea s-a bucurat dl ■ ui» 
deosebit succes.

BELGRAD 22 (Agerpres). ■— La 
Belgrad s-a desfășurat o manifes
tare culturală omagială consacrată 
centenarului morții marelui poet 
național român Mihai Eminescu. 
Despre viața și opera poetului nos
tru național a vorbit Adam ■ Puslo- 
jici, secretarul Uniunii Scriitorilor 
din R.S.F. Iugoslavia, cunoscut 
traducător din literatura română. A 
urmat un program literar-muzieal, 
in cadrul căruia actori din Belgrad, 
Novisad și Pancevo au citit, in 
limba română și limba sîrbocroată, 
versuri din opera eminesciană, iar 
soliști și instrumentiști ai ansam
blului „Flacăra" din Begheiți au 
interpretat cintece compuse pe 
versuri de Mihai Eminescu.

La manifestare, care s-a bucu
rat de un succes deosebit, au parti
cipat Milomir Radoievici, adjunct 
al Secretariatului republican pen
tru relații cu străinătatea al. R.S. 
Serbia, Olga NikOlici, președinte al 
organizației pentru cultură și în- 
vățămint a R.S. Serbia, Doina Ba
los, membră a prezidiului U.SiP.M. 
din Voivodina, scriitori, alți oa
meni de artă și cultură, un nu
meros public.

Incheierea sesiunii 
Adunării Populare 
a R. P. S. AlbaniaTIRANA 22 (Agerpres). — La Tirana s-au încheiat lucrările sesiunii Adunării Populare a R.P.S. Albania. Au fost relevate succesele importante obținute in toate domeniile de activitate, prin strîngerea continuă a rîndurilor întregului popor în jurul Partidului Muncii din Albania — relatează agenția ATA.

Declarație privind principiile relațiilor
dintre U.R. S.S. și Iran

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

Alteței Sale Regale JEAN
Marele Duce al Luxemburgului

LUXEMBURGCu prilejul Zilei naționale , a Marelui Ducat al Luxemburgului, vă adresez cele mai calde felicitări, precum și urări cordiale de fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul luxemburghez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

„Soluționarea problemei datoriilor externe ale țărilor 
In curs de dezvoltare este esențială pentru progresul 

popoarelor"
Studiu realizat de un qrup de cunoscut! economiști 

din Europa și S.U.A.
WASHINGTON 22 (Agerpres). —

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La Moscova a fost difuzată, joi, Declarația privind principiile relațiilor dintre U.R.S.S. și Iran, document semnat la Kremlin de Mihail Gor- baciov, președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, și AII Akbar Hashemi Rafsanjani, președintele Adunării Islamice Consultative a Poporului din Iran. Documentul — relatează Agenția T.A.S.S. — subliniază că cele două țări vor depune toate eforturile in vederea instituirii unei noi ordini economice internaționale, vor colabora pentru eliminarea oricăror acțiuni discriminatorii în raporturile economice internaționale, pen

tru reducerea decalajelor dintre Nord și Sud. Totodată, cele două părți vor adinei colaborarea pentru sporirea rolului O.N.U., folosirea Organizației Națiunilor Unite ca un instrument efectiv al consolidării păcii și securității internaționale, reafirmînd atașamentul lor la principiile respectării integrității teritoriale, intangibilității frontierelor recunoscute internațional, dorința de a' elibera omenirea de agresiuni și amenințări militare sub orice formă.Cei doi conducători au semnat, de asemenea, Programul pe termen lung de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică ptnă în anul 2000.
Necesitatea Întreprinderii unor măsuri urgente pe plan internaționali In vederea reducerii substanțiale a datoriilor a fost subliniată, la o conferință de presă, la Washington, de un grup de cunoscuțl economiști care lșl desfășoară activitatea la Institutul de cercetări economice privind dezvoltarea, cu sediul în capitala S.U.A. Grupul, din care fac parte fostul director al Fondului Monetar Internațional, olandezul Johannes Witte- veen, fostul premier francez, Raymond Barre, laureatul Premiului No

bel pentru științe economice, profesorul Rober Solon, precum și alte personalități, arată, tntr-un studiu recent dat publicității, că trebuie intensificate eforturile pentru rezolvarea crizei datoriilor pe plan internațional. Studiul relevă că reducerea considerabilă a datoriei externe a țărilor In curs de dezvoltare este esențială pentru însănătoșirea situației economice. Cu prilejul prezentării documentului, J. Witteveen a cerut anularea unei părți substanțiale a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare către băncile comerciale.

DEMERS IN VEDEREA REGLEMENTARII 
CRIZEI DIN LIBANALGER 22 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai Algeriei, Ara- blel Saudite șl Marocului s-au Întrunit la Alger pentru a evalua demersurile întreprinse pe plan regional și internațional In vederea realizării unei reglementări a crizei libaneze. în comunicatul final al întrevederii se afirmă că pacea con

stituie o condiție prealabilă la reglementarea politică a situație! din Liban. S-a subliniat că primul obiectiv 11 constituie realizarea securității In Liban, necesară pentru punerea In aplicare a celorlalte etape ale planului de acțiune elaborat de Comitetul tripartit al Ligii Arabe.

R.F.G.: Demonstrație de protest 
împotriva proliferării neonazismuliiiBONN 22 (Agerpres). — Mal multe mii de persoane au participat la Mtinchen la o demonstrație Împotriva proliferării neonazismului în R. F. Germania, fenomen ilustrat și de alegerile pentru parlamentul vest- european și din o serie de landuri vest-germane, In cadrul cărora can-

dîdațil formațiunii autointitulate „Republicanii" au obținut rezultate neașteptate, care au provocat neliniștea opiniei publice. La mitingul desfășurat cu acest prilej, vorbitorii 
s-au pronunțat pentru intensificarea acțiunilor vizînd combaterea neonazismului.
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APĂRAREA MEDIULUlX

-- JDin obiect de studiu pentru specialiști, păstrarea echilibrului ecologic a devenit una din problemele globale, în a cărei soluționare sint implicate azi toate statele lumii.România se numără printre țările care acordă o mare atenție problemelor ocrotirii mediului ambiant, lucru ilustrat deopotrivă de legislația internă promulgată In acest domeniu, ca și de propunerile de reglementări la scară internațională. în ansamblul preocupărilor ecologice românești, o orientare esențială vizează înlăturarea multiplelor surse de poluare a atmosferei, apelor și solului, îndeosebi cu substanțe toxice și radioactive.Pornind de Ia faptul că In diferite țări s-au acumulat mari cantități de asemenea substanțe și că s-au înmulțit încercările de transferare a acestora peste granițe și de depozitare a lor pe teritoriul altor state, Îndeosebi slab dezvoltate, sau de deversare in apele internaționale, România a propus înscrierea pe ordinea de zi a actualei sesiuni a O.N.U. a unul punct special Întitulat : „Răspunderea statelor pentru apărarea 
mediului de viață al omului șl prevenirea poluării acestuia ca urmare a acumulării de reziduuri toxice și radioactive și întărirea cooperării 
internaționale in soluționarea acestei probleme".Propunerea preconizează Instituirea unor norme universale privind Împiedicarea prin toate mijloacele a practicii de transferare a reziduurilor dăunătoare în alte țări sau de deversare a acestora In apele internaționale, precum și urmărirea vinovaților. Se are în vedere stabilirea de reguli privind răspunderea concretă a statelor sub jurisdicția cărora au loc activități de unde rezultă reziduuri toxice și radioactive, precum și a firmelor producătoare, pentru pagubele provocate prin transferarea acestora pe teritoriul altor state. în același scop ar urma să fie instituit un grup de experți, in cadrul Programului O.N.U. pentru mediul Înconjurător, menit să studieze problema adoptării unor principii și norme obligatorii pentru toate statele în acest domeniu. Propunerea românească a format deja obiectul dezbaterilor In Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale, care a adoptat prin consens un proiect de rezoluție In problema protecției mediului înconjurător.Pămlntul se Îneacă In gunoi 1 Pă- mintul se otrăvește I Două triste adevăruri, repetate astăzi pretutindeni ca semnale de alarmă privind o realitate mai mult decit Îngrijorătoare.Prezenta eovirșitoare a gunoiului, a reziduurilor, obișnuite sau toxice — clasificarea e deseori destul de relativă — constituie una dintre fațetele stării ecologice a planetei, care, pe lingă primejdiile Implicate, Înjosește condiția umană, definită dintotdeauna prin aspirația spre curățenie, la propriu și la figurat. Or, omenirea a ajuns astăzi in fața perspectivei de a sucomba sub munții de gunoi. Flagelul a cuprins practic toate țările și continentele. Locurile rămase mal mult sau mai puțin neatinse reprezintă, ca suprafață și mai ales ca populație, suprafețe derizorii din totalul mondial. De la superindustria- lizatul Ruhr șl pînă la canalele pline de deșeuri ale Calcuttei, de la Ciudad de Mexico la Nijni Taghil, situația nu diferă prea mult. Există, totuși, o „ierarhie" și la producția de reziduuri, care coincide, in linii mari, cu clasificarea țărilor după valoarea produsului național brut.

Miliarde de tone de reziduuri emanate de instalațiile industriale nu pun probleme de depozitare din simplul motiv că se ridică în atmosferă — o mare parte revenind, totuși, pe Pămint sub forma teribilelor „ploi acide" sau a... depozitelor formate in plămînii oamenilor. în fruntea listei producătorilor de tot felul de reziduuri se află, evident, Statele Unite, țară unde doar gunoiul menajer însumează circa 160 milioane de tone pe an.Desigur, refolosirea reziduurilor ar fi soluția cea mai potrivită. Numai că, deocamdată, de tehnologia necesară șl de personalul specializat In înlăturarea fără pericol a reziduurilor dispun doar puține țări chiar din categoria celor dezvoltate. Dar și în rîndul țărilor dezvoltate există decalaje la acest capitol. Astfel, Japonia reutilizează peste 50 la sută din reziduuri, țările Europei occidentale peste 30 la sută, iar Statele Unite doar 10 la sută.Restul ? în cea mal mare parte, cantitățile in creștere sint depozitate In gropi, în sute de mii de gropi care infestează solul și restring utilizarea lui pentru nevoile agricole. O dată cu apariția „sindromului"

Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare 
din GreciaATENA 22 (Agerpres). — La Atena au fost anunțate oficial rezultatele finale definitive ale alegerilor legislative desfășurate la 18 iunie. Parti- dulNoua Democrație a întrunit 44,25 la sută din voturile exprimate, dis- punînd în noua configurație a parlamentului de 145 de mandate, din totalul de 300. Mișcarea Socialistă Panelenă (PASOK), al cărei lider

Papandreu, a obținut 89,13 Ia sută din sufragii și va avea 123 de de- putați. Partidele stingi! unite au cucerit 13,12 la sută din voturi șl 28 
de mandate, celelalte dotfă IffcOtt M- venind candidaților unor formațiuni politice mici.Se precizează că, din totalul de 8,379 milioane persoane cu drept de vot, s-au prezentat la urne 6,669 mi-

Congresul 
Internaționalei 

SocialisteSTOCKHOLM 22 (Agerpres). — în capitala Suediei s-au încheiat lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al Internaționalei Socialiste, forumul la care au participat reprezentanți ai peste 80 de partide socialiste, social- democrate și laburiste. Congresul a adoptat „Declarația de principii a Internaționalei Socialiste". A fost adoptată, de asemenea, o rezoluție cu privire la activitatea internațională a organizației.Willy Brandt a fost reales In funcția de președinte al Internaționalei Socialiste.

Cunoscut cîndva prin renumitele 
vinuri din podgoriile Mosellei ji 
prin policromia renumiților săi 
trandafiri, Luxemburgul, unul din 
cele mai mici state din Europa 
(2 856 kmp și peste 350 000 de locui
tori), a dobindit cu timpul noi voca
ții, impunindu-se mai cu seamă ca 
un însemnat centru siderurgic al 
continentului. In ultimul timp, s-au 
dezvoltat, de asemenea, industriile 
chimică, constructoare de mașini și 
altele.

Deși ponderea industriei este de 
mult dominantă in economia națio
nală, Luxemburgul dispune și de 
un eficient sector agricol, mai ales 
în sudul țării, unde peisajul pitoresc 
este presărat cu pășuni mănoase, li
vezi de pomi, vii.

Aproape jumătate din populația 
țării este concentrată in cele 11 
orașe. Luxemburgul, capitala, fiind 
cel mai mare dintre ele. Luxembur
gul este și locul in care pulsează

o intensă activitate flnanclar-banca- 
ră; aici desfășurindu-șl activitatea 
peste 80 de bănci și 3 000 de firma 
comerciale.

Pe plan extern. Luxemburgul dez
voltă relații de prietenie cu nu
meroase țări ale lumii. O evoluție 
pozitivă înregistrează, in acest ca
dru, raporturile dintre România și 
Luxemburg, bazate pe principiile 
stimei și respectului reciproc. Con
tribuții de cea mai mare însemnă
tate la extinderea și adincirea con
lucrării româno-luxemburgheze au 
adus intilnirile la nivel înalt, 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful statului 
luxemburghez, purtate in capitalele 
celor, două țări. Documentele înche
iate cu aceste prilejuri au deschis 
noi perspective cooperării fruc
tuoase dintre popoarele noastre, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii, 
securității și colaborării în Europa 
și in lume.

Țările africane sprijină procesul de tranziție 

a Namibiei spre independență
declară președinteleBERLIN 22 (Agerpres). — Organizația Unității Africane (O.U.A.) va depune toate eforturile pentru a asigura poporului Namibiei exercitarea drepturilor sale inalienabile la libertate și la independență, a declarat președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane (O.U.A.), Moussa Traore, președintele Republicii Mali, într-un interviu acordat ziarului „Neues Deutschland". O.U.A. acordă o deosebită atenție

in exercițiu al O.U.A.procesului de tranziție pașnică ' din Africa de Sud-Vest și este interesată ca acesta să se desfășoare în bune condiții. Totodată, organizația va continua să acorde sprijin curajosului popor namibian și S.W.A.P.O., a precizat șeful statului malian. O.U.A. „își va dubla eforturile pentru a contracara manevrele vizînd întîrzle- rea și chiar blocarea procesului de acces al Namibiei la independență".
Concluzii ale unor savanți britanici 

privind fuziunea nucleară la rece
LONDRA 22 (Agerpres). — „Fu

ziunea termonucleară la tempera
tura camerei este imposibilă" — 
aceasta este concluzia Oficiului 
britanic pentru energie atomică, 
care timp de trei luni a încercat 
fără succes să confirme experimen
tal știrea savanților americani 
M. Fleischmann și S. Pons privind 
descoperirea de către ei a acestui 
fenomen, informează agenția 
T.A.S.S.

„Nu am descoperit nimic : nici 
'raze gamma, nici neutroni, nici 
eliberarea de energie termică — a 
arătat profesorul David Williams, 
care conduce un grup de cercetă
tori al oficiului menționat, ce au 
efectuat peste 100 de experimente 
de control. Sintem siguri de un 
singur lucru : indiferent ce feno
men au descoperit Fleischmann și 
Pons, acesta nu a fost reacție de

fuziune nucleară. Rezultatei» 
eforturilor noastre slnt dezamăgi
toare și apreciem că desfășurarea 
în continuare a unor activități in acest domeniu este nejustificată".

Declarația oficiului înseamnă că 
In Marea Britanie toate experimen
tele in domeniul respectiv încetea
ză, ca fiind lipsite de perspectivă. 
„S-a năruit visul privind obți
nerea unei surse nelimitate de 
energie ieftină și în condiții de 
securitate" — a comentat ziarul 
„Țimes" declarația.

Profesorul Williams apreciază Că 
principala vină pentru „știrea sen
zațională lipsită de temei" revine 
Universității din statul Utah, a 
cărei conducere „a reacționat pri
pit la rezultatele preliminare ale 
activității oamenilor de știință și 
i-a determinat să-și publice pre
matur datele brute, neverificate".

Un nou chip al mentalității coloniale^
TRAFICUL CU REZIDUURI TOXICE

ecologic, a conștientizării rapide asupra primejdiilor decurgind din alterarea condițiilor ambientale, opinia publică din diverse țări s-a activizat, manifestîndu-se cu putere contra „agresiunii toxice", protestele fiind tot mai mult luate în considerare de autorități, inclusiv din rațiuni electorale. Ca atare, s-au, înmulțit restricțiile impuse aproape pretutindeni în lumea dezvoltată în privința depozitării reziduurilor, iar înăsprirea condițiilor s-a reflectat, firește, asupra prețului depozitării sau reciclării.Ca in atîtea alte cazuri, interdicțiile s-au dovedit un simplu palia

nou șl de deosebită gravitate : țările dezvoltate încearcă să rezolve problema pe seama statelor In cur» de dezvoltare, unde preferă să depoziteze deșeuri de toate felurile, conținind și substanțe din categoria celor cu mare toxicitate, inclusiv dioxină. Motivele acestei preferințe sint explicate astfel de publicația „Forumul dezvoltării", editată sub egida Națiunilor Unite : „A fost o 
vreme cind peste mări (în țările lumii a treia — n.r.) existau mai puțin» 
exigențe in privința normelor ce tre
buiau respectate, iar afacerile de a- 
cest gen se dovedesc mai puțin cos
tisitoare, în ciuda distanțelor t era

• 0 serioasa sfidare la adresa sănătății planetei: trafi
cul cu otravă • „Colonialismul gunoaielor" provoacă 
indignare în lumea a treia • Afaceri de talia comerțului 
cu arme și cu narcotice • Un prim pas spre reglemen
tarea internațională a problemei reziduurilor toxice

tiv, mal cu seamă pentru o problemă de asemenea anvergură, unde sint în joc profituri uriașe. Numai industriile americane produc peste 280 milioane tone de deșeuri primejdioase (cinci șesimi din deșeurile lumii occidentale), a căror reciclare și depozitare ar necesita, după unele calcule, 7,5 miliarde de dolari.în Europa occidentală, prima formă de debarasare de asemenea subproduse indezirabile a fost transferarea lor „la vecini". încercările de acest gen au eșuat Insă scandalos : în urmă cu șapte ani, izbucnea un scandal de proporții, după ce din Italia era transportată în Franța o Încărcătură de produse toxice, care au fost imediat reexpediate presupusului proprietar aflat în... Elveția. Repetarea unor situații de acest fel 
a făcut ca, în 1986, Comisia Pieței comune să ia o hotărire prevăzind ca tara „destinatară" să-și dea acordul în privința transferului de produse toxice. Cu alte cuvinte, tranzacțiile de acest gen nu mai erau lăsate la discreția firmelor private, ci se instituia un control oficial direct.începind de anul trecut, dosarul depozitării reziduurilor toxice s-a adăugat marilor probleme internaționale, dat fiind că s-a constatat amploarea dobîndită de un fenomen

soluția cea mai lesnicioasă pentru 
eliminarea deșeurilor"..Și așa au început să curgă ofertele, să se încheie tranzacții cu diverse țări din lumea a treia, uneori cu gir oficial, alteori fără. De regulă, numeroșii misiți ai traficului cu otravă înșelau buna-credință a partenerilor și apelau copios la arma mitei. Unele din ofertei* lor aveau aparență fabuloasă, eum a fost aceea făcută unei oficialități din Guineea-Bissau privind depozitarea a trei milioane d* tone de deșeuri farmaceutice dăunătoare la prețul de 40 dolari tona. Suma totală — scriau ziarele — Întrecea de două ori valoarea datoriei externe a țării respective, de trei ori produsul ei intern brut și de 23 de ori valoarea veniturilor anuale din export. Ce putea fi mai tentant pentru o țară mică, confruntată cu mari greutăți economico-financiare, decit acest „contract al secolului", care, în realitate, ar fi fost încă o tranzacție profitabilă pentru firmele de origine și pentru traficanți. Dacă o indiscreție asupra persoanelor mituite nu ducea la eșuarea întregii afaceri, în cursul anului trecut, scandalurile s-au ținut lanț. între ele se numără periplurile lungi ale cîtorva „cargouri" cu otrăvuri, care în cele din urmă au reușit să se debarasez* de

Încărcătura lor periculoasă In condiții misterioase.Potrivit experților, țările vizate de traficanți nu dispun în general de mijloacele tehnice necesare pentru a controla natura „mărfii" și uneori nici pentru verificarea structurii geologice a locurilor de depozitare spre a se evita riscul contaminării pinzelor de apă potabilă sau a zonelor de pescuit. Dar înainte de toate ele nu. au capacitatea de a face față sub aspect medical unor eventuale catastrofe, cu atît mai mult cu cit nu cunosc cu exactitate caracteristicile substanțelor periculoase. Or, unele precedente înregistrate in țări dezvoltate au arătat elocvent ce ravagii pot face substanțele toxice și cit de dificilă este organizarea unei asistențe medicale urgente și de durată. Tragedia de la Seveso (nordul Italiei) s-a petrecut acum 13 ani, dar ea face și azi victime. Cauza nenorocirilor a fost atunci substanța numită dioxină, semnalată azi în diverse locuri de depozitare a reziduurilor din statele lumii a treia.Nimeni n-ar putea spune cu exactitate cit este de întins „toxibusi- ness“-ul. Agenția pentru protecția mediului înconjurător din S.U.A. estimează la 2,2 milioane de tone cantitatea gunoaielor toxice care trec anual frontierele. în realitate, cifra e probabil mai mare, din moment ce se consideră că, la fiecare tentativă de export care eșuează, alte șapte reușesc undeva pe coastele Asiei, Africii, Americii de Sud sau în zona Caraibilor.în vremea din urmă, zona predilectă vizată de misiți devenise Africa. Ca In perioada comerțului cu sclavi și a colonialismului, africanii au încercat din nou sentimentul că statele puternice șl bogate profită fără scrupule de slăbiciunea continentului, de sărăcia lui generalizată și endemică, agravată nemăsurat de povara datoriei externe șl de barierele comerciale pro- tecțioriiste, adică de factori ce-și au originea cam în aceleași țâri de unde provin și substanțele toxice. Pe deasupra, într-o serie de cazuri a fost semnalată depozitarea de materiale radioactive, motiv de extremă Îngrijorare.Evoluția situației în ce privește reziduurile toxice a propulsat ideea elaborării unor măsuri de securitate Internațională în acest domeniu. Demersurile, inițiate la începutul anului 1988, au culminat cu convocarea unei reuniuni speciale la Basel, în Elveția, în luna martie a acestui an, unde reprezentanții a 116 țări, între

care șl România, au dezbătut proiectul unei convenții. La 22 martie a fost încheiată „Convenția de la Basel asupra controlului deplasărilor peste frontiere a reziduurilor periculoase și asupra eliminării lor", subscriind la ea 105 state, din care 34 de state și țările C.E.E. au și sem- nat-o. Majoritatea țărilor africane— cele mai afectate de toxibusiness— precum și marii producători (S.U.A., U.R.S.S., Japonia, R. F. Germania etc.) examinează încă textul la nivel guvernamental, în vederea unor eventuale amendamente. Convenția se intemeiază pe unele principii ratificate prin consensul general : orice țară are dreptul să refuze încărcături cu reziduuri toxice ; țările care le acceptă trebuie să notifice acest lucru in scris către țara exportatoare, înainte de începerea transportului ; reziduurile trebuie tratate sau distruse cit mal aproape de sursă, iar transportul peste frontiere trebuie să constituia excepția, și nu regula.Țările africane, care Ia reuniune au condamnat vehement „imperialismul gunoaielor", vor dezbate declarația — pe care o acceptă numai in principiu — în cadrul unei întilniri la Bamako, Înainte de a se pronunța definitiv asupra semnării ei. Nu sint singurele rezerve exprimate. Cunoscutele organizații ecologiste „World Wildlife Fund" șl „Greenpeace" au reproșat și ele convenției că se ocupă mai mult de legitimarea comerțului internațional cu deșeuri toxice decit cu prevenirea acestuia, în genere însă, aprecierile au fost pozitive, subliniindu-se că această convenție înseamnă un pas pe calea reglementării unui aspect de majoră Însemnătate pentru ocrotirea mediului ambiant.Concomitent cu reglementările juridice, s-a avansat în ultima vreme considerabil și în privința tehnologiilor de înlăturare a reziduurilor prin metode termice, chimice și biologice.Dar mal presus de aspectele concrete, preocupările pe acest teren conturează și mai pregnant o abordare nouă a problematicii ecologice, care să țină seama de interesele tuturor statelor și popoarelor. Abordare izvorîtă din înțelegerea că nu există decit un singur Pămint, pe care popoarele sint datoare să-l lase moștenire generațiilor viitoare, dacă nu chiar în starea pe care ar dori-o, măcar nu mai puțin locuibil decit acum.
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| PRIMIRE La TIRANA. Ramîz |Alia, ptim-secretar al C.C. al Parti- I Idului Muncii din Albania, președin- 1 tele Prezidiului Adunării Populare i a R.P.S.A., l-a primit pe ministrul afacerilor externe al R. D. Ger- I mane, Oskar Fischer, care a efectuat o vizită oficială de prietenie I la Tirana. După cum transmite I agenția ATA, cu acest prilej au 1 fost .evidențiate posibilitățile extin- ■ derii relațiilor bilaterale și s-a I efectuat un schimb de opinii în le- • gătură cu unele probleme ale vieții internaționale.
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CONVORBIRI LA WASHING- ' 
TON. La Washington au avut , loc convorbiri între . președintele S.U.A., George Busn, și vicecan- I celarul și ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, I care a îptșeprins o vizită de lucru | Iin S.U.A. în centrul convorbirilor s-au aflat probleme ale situației t din N.A.T.O. după sesiunea spe- I cială a Consiliului Alianței Nord- ' I Atlantice de la Bruxelles și ale .controlului asupra armamentelor.

PREMIERUL DESEMNAT ALI ITALIEI, Ciriaco de Mita, și-a in- ■ cheiat. joi, consultările in vederea formării noului guvern al țării, • I primind succesiv delegațiile partidelor. Socialist, comunist și demo- I crat-creștin. într-o declarație fă- | Icută la sfirșitul convorbirilor, secretarul general ăT P.S.I., Bettino j Craxi, și-a exprimat opinia că soluționarea crizei guvernamentale 1 I este dificilă și că ea se află in .același punct ca la începutul de- | 1 clanșării ei. De Mita urmează să | prezinte șefului statului, Francesco Cossiga, rezultatele consultărilor [ I sale.
. ÎNTĂRIREA UNITĂȚII TARI

LOR ARABE. într-o declarație ci- I I tată de agenția M.E.N.A., preșe- | dintele Siriei. Hafez Al-Assad, a afirmat că apropierea egipteano- | I siriană Înregistrată in timpul re- I centei întilniri cu președintele E- ’ | giptului, Hosni Mubarak, la Casa- .blanca va fi continuată și dezvol- I I tată. El a menționat că unitatea I țărilor ‘arabe este unicul mijloc de I soluționare a tuturor problemelor I | cu care acestea sint confruntate. | Hafez Al-Assad a chemat la solu- ' Iționarea deosebirilor de păreri din- ■ tre unele țări arabe.
UN COMUNICAT MILITAR cl- 

I tat de agenția A.I.M. informează I I că in cursul unor lupte care au I avut loc intre 9 și 14 iunie în pro- * | vincia Gaza din sudul Mozambicu- ■ lui, armata mozambicană a scos din I luptă 54 de elemente contrarevo- I Iluționare . din 'gruparea teroristăRenamo, finanțată de regimul ra- I sist de la Pretoria. De asemenea, | au fost eliberate 100 de persoaneI răpite de teroriști in cursul unui i I raid jn localitatea Manjacaze.
. COMBATEREA TRAFICULUI CU

DROGURI. La Madrid s-au înche- | I iat lucrările Conferinței interna- | Iționale pe problemele combaterii traficului și consumului de droguri, i la care au luat parte experți din Spania, Italia șl S.U.A. O atenție • 
I deosebită a fost acordată lntensi- .ficării eforturilor pe plan interna- I țional în vederea luptei cu traficul I Ide stupefiante. în cadrul lucrărilor s-a exprimat, totodată, dorința an- I trenării la lupta activă împotriva I operațiunilor cu narcoticele și a 1 I Canadei, Japoniei, Australiei și a ■țărilor-membre ale C.E.E., efortu- I rile comune fiind capabile să pună • Io stavilă eficientă operațiunilor cu stupefiante, care tind să ia am- | ploare.I OPERAȚIUNI DE SALVARE. I După cum transmite agenția 
1 T.A.Ș.S., principalele operațiuni 
Ide salvare a motonavei sovietice 

„Maxim Gorki", care s-a. lovit in 
ceață ,de un aisberg la vest de ar
hipelagul Spitsbergen, au fost în- 

Icheiate. In prezent, pe motonavă 
funcționează deja cinci pompe, 
care permit menținerea ei în stare 

Ide plutire. Motonava se află in afa
ră de pericol,-fiind asistată de vasul 
sovietic „Pecenga" sosit in ajutor.

IEa a intrat, în portul Barentisburg 
din arhipelagul Spitsbergen. După 
cum s-a mai anunțat, pasagerii și 
o parte a echipajului au fost eva- 

Icuați, pe „Maxim Gorki" rămî- 
nind doar echipa de salvare.

UN AVION MILITAR BRITANICI de tipul .„Harrier" s-a prăbușit | lingă un aeroport din Republica Federală Germania, a anunțat Mi- Inisterul Apărării al Marii Britanii. In urma accidentului, pilotul și-a pierdut viata. Este cel de-al treilea incident de acest fel imnlicind I avioane militare britanice din ultimele patru luni.

-»2-

i

i


