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PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANULUI

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării orzului si obținerea 

unor producții mari la hectar 
IUDITUL TIMIȘ - 7B55 kg la hectar

Subliniind orientarea fermă a politicii economice a partidului nostru 
spre ridicarea nivelului calitativ și a eficienței producției, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a afirmat din nou, la Plenara din luna apri
lie a C.C. al P.C.R.. necesitatea de a se pune un accent și mai pu
ternic pe ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, care să 
fie competitive cu cele mai bune produse similare realizate pe plan 
mondial, precum și atenția deosebită ce trebuie acordată creșterii efi
cienței și rentabilității economice — singura cale pentru crearea con
dițiilor dezvoltării generale a patriei și ridicării nivelului de trai al 
întregii națiuni.

Calitate și eficiență — trăsături complementare de bază ale tendin
ței evoluției economiei românești, laturi' inseparabile ale „ecuației" sa
tisfacerii în tot mai bune condiții a nevoilor societății, prin valorifi
carea superioară a resurselor de care dispune țara noastră.

Dacă am avea în vedere fie și numai relația directă Intre cali
tatea superioară a produselor și utilizarea mai bună a resurselor — re
lație ce nu mai trebuie demonstrată —, este evident că sporirea nive
lului calitativ asigură un plus de eficiență. Dar relația de intercondi- 
ționare reciprocă intre cele două caracteristici nu se limitează numai 
la atît. Cum se poate asigura, de pildă, sporirea concomitentă a ca
lității și a eficienței ? Ce învățăminte se desprind din realizările ac
tuale ale întreprinderilor industriale pe linia ridicării nivelului tehnic 
și a competitivității produselor realizate 7 Care sint domeniile în care 
trebuie acționat cu mai multă perseverență în viitor 7 Iată numai citeva 
din întrebările la care am căutat răspunsuri intr-un raid-anchetă reali
zat în mai multe unități industriale din județul Timiș.

• 750 milioane lei producție-marfă supli
mentară în prima jumătate a anului

• Întregul spor de producție a fost obți
nut pe seama creșterii productivității 
muncii

Condiția de bază 
a competitivității

O neașteptată întîlnire pe care am 
avut-o în timpul documentării noas
tre la întreprinderea „Electromotor" 
Timișoara a reliefat cu multă clari
tate drumul în linie dreaptă pe tra
iectoria calitate-eficiență-export, re
lația directă calitate-competitivitate 
în contextul exigențelor tot mai mari 
de pe piața externă. Conf. dr. ing. 
Ion Hohan, de la Institutul Politehnic 
din București, se afla la întreprinde
rea timișoreană în... inspecție. Nu in 
calitate de cadru didactic, desigur, ci 
de reprezentant al unui laborator in
ternațional.

— O practică încetățenită pe plan 
internațional — ne-a . explicat inter
locutorul — este ca produsele desti
nate marelui public să fie verificate 
de un laborator neutru, recunoscut în 
țara importatoare, care să ateste si
guranța in exploatare a produselor. 
Astfel. în cazul tipurilor de motoare 
electrice realizate de „Electromotor" 
pentru mașini de spălat, bunăoară, 
exportul pe piața nord-americană — 
și nu numai — a fost posibil după 
dobîndirea mărcii „U.L." (Underwri
ters Laboratories).

— Care este misiunea dv. astăzi, 
aici 7 x

— In numele laboratorului, efectuez 
o inspecție de rutină — inopinată — 
pentru a verifica dacă în continuare 
produsele ce poartă girul „U.L." sint 
executate conform prescripțiilor sta
bilite. Aș dori să arăt că nu au apă
rut, pînă acum, nici un fel de pro
bleme. Și spun aceasta cu toată im
parțialitatea, în calitate de inspector 
„U.L.".

Așadar, iată o nouă dovadă a fap
tului că prima condiție pentru pro
movarea exportului este calitatea. 
Totodată, aceasta asigură și valori
ficarea superioară a resurselor ma
teriale și umane, a muncii depuse, 
prin obținerea unor prețuri avanta
joase. Este edificator in acest sens 
succesul remarcabil obținut de între
prinderea „Electromotor" într-o lici
tație internațională la finele anului 
trecut : în confruntare cu firme de 
prestigiu din Statele Unite. Japonia 
și Europa a avut ciștig de cauză tipul 
de motor oferit de producătorul ro
mân. „Numai un singur alt produs 
avea prețul mai mare decît al nostru 
— a ținut să precizeze inginerul Petru 
Oltean, director tehnic al întreprin
derii. Parametrii tehnici superiori și 
robustețea motorului românesc au in-

CREȘTEREA ROLIIUI CONDUCĂTOR Al PARTIDULUI 
ȘI DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Concepția partidului nostru, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre rolul și 
funcțiile sistemului politic democra
tic in accelerarea progresului socia
list a fost elaborată și dezvoltată in 
stririsă legătură cu cerințele fiecă
rei etape de progres a noii socie
tăți ; ea reprezintă astfel o parte 
integrantă a concepției strategice de 
ansamblu a partidului nostru pri
vind edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Subliniind 
importanța vitală a dezvoltării de
mocratismului noii orinduiri — ca o 
premisă esențială a înfăptuirii pro
gramelor de progres economic și so
cial ale etapei actuale — tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, arăta in Ex
punerea din noiembrie 1988 că „for
mele democratice de conducere, par
ticiparea tuturor claselor și catego
riilor sociale, a întregului popor la 
conducerea tuturor ramurilor de ac
tivitate, la elaborarea politicii inter
ne și externe constituie factorul fun
damental pentru edificarea cu suc
ces a noii orinduiri sociale".

Organismele democratice care au 
îmbogățit și diversificat in ultimele 
două decenii structura sistemului 
politic al României socialiste sint, 
inainte de toate, rezultatul schimbă
rilor fundamentale care s-au produs 
și continuă să se producă in viața 
materială, economico-socială a socie
tății noastre. Ele își au deci determi
narea legică, obiectivă în procesele 
dinamice care au avut și au loc in 
viața materială a societății, după 
cum, pe de altă parte, sint rezultatul 
materializării în plan instituțional a 
Unui program politic novator. Trans
formările profunde din societatea 

clinat Insă în mod decisiv balanța în 
favoarea noastră. Importatorul a pre
ferat calitatea, apreciind că este 
preferabil să plătească mai mult de- 
cît să-și riște renumele în fața clien- 
ților săi. Pentru întreprinderea noas
tră, în acest caz, eficiența exportului 
este amplificată și de cantitatea con
tractată, seria mare de fabricație per- 
mițind adoptarea unor soluții tehno
logice de înalt randament, cu . costuri 
scăzute".

Calitatea ireproșabilă aduce un spor 
de eficiență și competitivitate în ex
port. Este o realitate ce se poate ob
serva și in cazul întreprinderii „Spu- 
motim" din Timișoara : „De 17 ani, 
principalul importator al produselor 
noastre este o firmă comercială sue
deză — ne spune economistul loan 
Pisat, contabilul-șef al unității. An de 
an. comenzile pe care le primim sint 
mai mari și mai diversificate, an de 
an sporesc prețurile produselor noas
tre. o dată cu încrederea partenerilor 
în calitatea acestor produsg".

Dacă primordialitatea factorului ca
litativ este indiscutabilă, nu poate fi 
trecut cu vederea raportul de condi
ționare inversă : exportul, ca stimu
lent pentru creșterea nivelului cali
tativ. „Fiecare comandă de export 

suplimentar(Continuare in pag. a V-a)

Imagine din zona industriala o Sibiului

românească se constituie intr-un 
proces de o complexitate și bogăție 
de forme fără precedent, ale cărui or
ganizare și conducere au presupus și 
presupun ridicarea la un nivel su
perior a exercitării rolului conducă
tor al partidului. Așa cum este cu
noscut. Constituția din 1965 consfin
țește rolul conducător al Partidului 
Comunist Român in sistemul orga
nismelor democratice de conducere 
politică a societății, exercitat Înde
osebi in procesul dezvoltării conti
nue a formelor democratice de afir
mare și exercitare a voinței politice 
a clasei muncitoare, a întregului po
por. Conducerea de către partid se 
realizează astfel nu din afara, ci 
dinăuntrul organismelor sociale, de 
stat și economice. Tocmai acest dia
log permanent cu masele reprezintă 
o expresie concludentă a modului 
în care își concepe partidul rolul 
său conducător, ca implicind demo
cratizarea continuă a vieții politice, 
accentuarea caracterului participativ 
al sistemului politic socialist.

în noua etapă de dezvoltare mul
tilaterală in care se află societatea 
românească, participarea democrati
că a poporului, deținătorul suveran 
al puterii in stat, la conducerea po
litică a societății nu reprezintă un 
deziderat abstract al teoriei sociale, 
ci o condiție de bază, o realitate 
practică menite să asigure succesul 
acestei opere de dimensiuni istorice, 
operă care trebuie să valorifice ex
periența, inițiativa, pregătirea mili
oanelor de oameni ai muncii. Acesta 
este, de altfel, sensul profund al te
zei partidului nostru potrivit căreia 
democrația socialistă Înseamnă de
opotrivă participare, competență și 
răspundere, sensul profund al sub

INTR-O TELEGRAMA
ADRESATĂ TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Timiș al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață planificată de 54 623 ha, obținînd o produc
ție medie de 7 655 kg la hectar, reprezentînd cea mai 
mare producție de pînă acum. Un număr de 37 unități 
agricole de stat și cooperatiste. Unitatea Agroindus
trială Timișoara au realizat producții medii de peste 
8 tonela hectar.

Într-o telegramă adre
sată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul Ju
dețean Sibiu al P.C.R. raportează 
că oamenii muncii din acest 
județ au îndeplinit la 26 iunie 
sarcinile de plan la producția- 
marfă industrială pe semestrul I.

Acest succes, se spune în tele
gramă, înregistrat în 
Plenarei Comitetului 
partidului care va 
aproba documente de 
însemnătate pentru

preajma 
Central al 
dezbate și 
o deosebită 
dezvoltarea 

multilaterală a României socia
liste, în cincinalul următor și în 
perspectivă, asigură condiții pen
tru realizarea, pină la sfirșitul 
acestei luni, a unei producții- 
marfă industriale ‘suplimentare 
în valoare de peste 750 milioane 
lei. întregul spor fiind obținut pe 
seama creșterii productivității 
muncii, indicator la care am de
pășit prevederile de plan cu 
peste 6 500 lei pe persoană. Tot
odată, livrat

linierii conținute In documentele 
programatice ale partidului potrivit 
căreia funcționarea organelor demo
cratice de conducere impune ca o 
premisă de neinlocuit ridicarea con
tinuă a pregătirii și experienței po
litice și profesionale a tuturor oa- 
menilor muncii.

Aprecierea partidului nostru, a se
cretarului său general potrivit că
reia socialismul se construiește cu 
poporul, pentru popor exprimă ast
fel ' plenar conținutul și finalitatea 
raporturilor politice pe care iși pro
pune să le edifice noua societate. 
Nu poate fi vorba de socialism in 
sensul adevărat al cuvintului — a- 
răta în acest sens secretarul gene
ral al partidului — decit atunci cind 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualii, întregul popor muncitor par
ticipă intens, și efectiv la dezvolta
rea întregii societăți, iau parte ac
tivă la conducerea statului nostru 
socialist ; Unitatea dintre partid și 
popor, făurită în anii construcției 
socialiste, evidențiază prin ea insăși 
realitatea politică și socială că un 
partid politic care este astăzi expo
nentul intereselor majore ale între
gului popor, un partid care numără 
in rindurile sale 3,7 milioane de 
membri, circa o treime din popu
lația activă a țării, un partid care 
dispune de organizații puternice in 
toate sectoarele vieții economico-so- 
ciale, îndeosebi ; in sfera producției 
materiale, nu mai poate fi conceput 
doar ca o avangardă izolată a cla
sei muncitoare, ci ca un autentic 
partid de masă, integrat puternic in 
viața societății.

Teza construirii socialismului cu 
poporul, pentru popor exprimă o le
gitate fundamentală a funcționării 

economiei naționale importante 
cantități de produse fizice, cum 
sint : utilaje tehnologice pentru 
industria metalurgică, construcții 
și lucrări de drumuri, industria 
alimentară și agricultură, produse 
ale industriei electrotehnice, 
autobasculante și autospeciale de 
diferite capacități, geamuri 
trase, prefabricate din beton 
armat, cherestea, țesături din 
lină și tip lînă, tricotaje, confecții 
textile, sticlărie de menaj, cristal, 
mobilier din lemn și altele.

tn încheierea telegramei se ex
primă angajamentul oamenilor 
muncii din județul Sibitț de a 
acționa cu toate forțele, cu abne
gație și dăruire comunistă pen
tru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor înscrise în chemarea 
la. întrecerea socialistă adresată 
de organizația județeană de 
partid Sibiu către toate organi
zațiile județene de partid din 
țară, aducîndu-șî astfel o contri
buție de cea mai mare însemnă
tate la înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă 
România.

sistemului politic pe care ÎI edifică 
noua societate, aceea potrivit căreia 
însăși capacitatea de inițiativă isto
rică, forța și viabilitatea partidului, 
a statului socialist își au sursa de 
neinlocuit în participarea efectivă a 
oamenilor muncii — in calitate de 
proprietari ai avuției naționale și 
deținători ai puterii politice — la 
elaborarea și adoptarea tuturor hotă- 
ririlor majore care privesc viitorul 
lor.

Ideea unității indisolubile dintre 
proeesul transformărilor socialiste și 
climatul democratic pe care trebuie 
să-l înfăptuiască, noua societate re
prezintă o idee-program a teoriei 
revoluționare fondate de Marx și 
Engels. Nu se poate concepe socia
lismul — s-a subliniat nu o dată in 
acest spirit in documentele progra
matice ale Partidului Comunist Ro
mân — fără o largă demo'crație re
voluționară. Esența noilor structuri 
democratice pe care partidul le-a 
promovat in ultimele patru decenii, 
mai ales după Congresul al IX-lea al 
partidului, in viața politică a socie
tății românești rezidă in raporturile 
principial egale pe care le au toți 
oamenii muncii, toți cetățenii patriei 
în plan economic și social, raporturi 
din care derivă pentru fiecare mem
bru al societății aceleași drepturi și 
libertăți democratice, dar și aceleași 
îndatoriri.

în anii revoluției și construcției 
socialiste, ca rezultat al activității 
politice, organizatorice desfășurate 
de partid s-a edificat în țară noastră 
un sistem de conducere democratică 
al societății unic în felul său, origi
nal, care asigură participarea tutu-
(Continuare în pag. a V-a)

Puternic mobilizați de însufleți- 
toarele orientări și îndemnuri pe 
cate rit ■ le-ați dat, OAMENII 
MUNCII DE PE OGOARELE JU
DEȚULUI TIMIȘ AU ÎNCHEIAT 
RECOLTATUL ORZULUI DE PE 
ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ DE

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA - 7525 kg la hectar
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Dîmbovița al P.C.R. ra
portează încheierea recoltării orzului pe întreaga su
prafață de 14 510 hectare, obținînd o producție medie 
de 7 525 kg la hectar.

în 12 unități agricole de stat și cooperatiste s-au 
obținut producții medii de peste 8 000 kg la hectar.

Exprimîndu-vă din toată inima 
recunoștința noastră și cele mai 
calde mulțumiri pentru prețioasele 
indicații și orientări pe care ni 
le-ați dat, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate și 
în unitățile agricole din județuL 
nostru, COMUNIȘTII. TOTI LU
CRĂTORII DIN AGRICULTURA 
JUDEȚULUI DÎMBOVIȚA VĂ 
RAPORTEAZĂ. CU SATISFAC
ȚIE. CĂ AU ÎNCHEIAT RECOL
TATUL ORZULUI PE ÎNTREAGA

JUDEȚUL ARAD - 7 523 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Arad al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării orzului de pe întreaga suprafață 
de 22 244 hectare, obținînd o producție medie de 
7 523 kg la hectar, depășind cu 623 kg producția me
die planificată. Un număr de 4 unități agricole au obți
nut peste 9 000 kg la hectar și 27 unități peste 8 000 kg 
la hectar.

COMITETUL JUDEȚEAN DE 
PARTID ARAD, TOȚI OAMENII 
MUNCII DIN AGRICULTURA 
ACESTOR STRĂVECHI PLAIURI 
ROMANEȘTI VĂ RAPORTEAZĂ 
CA AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL 
ORZULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚĂ DE 22 244 HA. OBȚI
NÂND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
7 523 KG LA HECTAR. DEPĂ

JUDEȚUL GIURGIU - 7510 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Giurgiu al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării orzului de pe întreaga su
prafață de 29 421 hectare, realizînd o producție medie 
de 7 510 kg la hectar, cea mai mare producție obți
nută la această cultură pe ogoarele județului.

Transpurilrid neabătut în viață 
prețioasele indicații pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, ni le-ati 
dat cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate în unități agricole din ju-

. 

Cu prilejul alegerii tovarășului Ziang Zemin

in funcția de secretar general al C. C. al P. C. Chinez

Tovarășului ZIANG ZEMIN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și al meu personal vă adresez calde felicitâri și 
cele mai bune urări cu prilejul alegerii dumneavoastră 
în înalta funcție de secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez.

Imi exprim convingerea că relațiile tradiționale de 
prietenie și solidaritate militantă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Chinez, întemeiate pe 
deplină egalitate, încredere și respect reciproc, colabo
rarea și cooperarea rodnică, pe multiple planuri, din
tre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Chineză se vor dezvolta tot mai puternic și în viitor, 
spre binele și în interesul ambelor noastre popoare, al 
edificării noii orinduiri in cele două țări, al cauzei ge
nerale a păcii și socialismului.

Sint încredințat că stririsă conlucrare statornicită în
tre partidele și țările noastre pe plan internațional se 
vă întări continuu in interesul cauzei unității și solida

rității tuturor forțelor revoluționare, a popoarelor de pre
tutindeni in lupta pentru pace, dezarmare și colaborare 
între toate națiunile, pentru edificarea unei lumi( mai 
drepte pe planeta noastră.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a ura poporu
lui chinez prieten ca, sub conducerea Partidului Comu
nist Chinez, să depășească actualele greutăți provocate 
de acțiunile unor elemente contrarevoluționare și să 
asigura realizarea obiectivelor dezvoltării socialiste a 
Chinei, ale ridicării nivelului de trai al întregului popor.

Vă adresez dumneavoastră cele mai bune urări de 
succes in indeplihirea înaltei misiuni încredințate de 
partid, de noi și mari realizări în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Chinez, în 
întreaga operă de făurire a socialismului în Republica 
Populară Chineză, pentru prosperitatea și fericirea po
porului chinez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

54 623 HA, OBȚINÎND O PRODUC
ȚIE MEDIE DE 7 655 KG LA 
HECTAR, reprezentînd cea mai 
mare producție de pină acum.

UN NUMĂR DE 37 UNITĂȚI 
AGRICOLE DE STAT ȘI COOPE
RATISTE, UNITATEA AGROIN

SUPRAFAȚĂ CULTIVATA DE 
14 510 HECTARE. OBȚINÎND O 
PRODUCȚIE MEDIE DE 7 525 KG 
LA HECTAR. CEA MAI MARE 
CARE S-A REALIZAT PÎNA 
ACUM ÎN ACEASTA PARTE A 
TARII, DEPĂȘIND PRODUCȚIA 
PLANIFICATA. ÎNTREAGA CAN
TITATE DE ORZ FUND DEPOZI
TATA ÎN BAZELE DE RECEPȚIE. 
O COOPERATIVA AGRICOLĂ DE 
PRODUCȚIE A OBTINUT PESTE 
9 000 KG'HECTAR, IAR 2 UNI
TĂȚI DE STAT ȘI 9 UNITĂTI

ȘIND CU 623 KG PRODUCȚIA 
MEDIE PLANIFICATA. UN NU
MĂR DE 4 UNITĂȚI AGRICOLE 
AU OBTINUT PESTE 9 000 KG 
LA HECTAR ȘI 27 UNITĂȚI 
PESTE 8 000 KG LA HECTAR.

Sîntem pregătiți, avind create 
condițiile necesare, pentru ca în 
următoarele zile să trecem cu toate 
forțele de care dispunem la recol

dețul nostru. VĂ RAPORTĂM CU 
DEPLINA SATISFACȚIE CĂ OA
MENII MUNCII DIN AGRICUL
TURA JUDEȚULUI GIURGIU AU 
ÎNCHEIAT RECOLTATUL ORZU
LUI PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ 

DUSTRIALA TIMIȘOARA. PRE
CUM ȘI UN NUMĂR DE 3 CON
SILII UNICE AGROINDUSTRIALE 
DE STAT ȘI COOPERATISTE AU 
REALIZAT PRODUCȚII MEDII DE 
PESTE 8 TONE LA HECTAR. ÎN
TREAGA PRODUCȚIE DE ORZ A 
FOST DEPOZITATA ÎN CELE 
MAI BUNE CONDIȚII LA BA
ZELE DE RECEPȚIE.

în prezent, ne pregătim pentru 
începerea recoltării griului în ur
mătoarele zile, lucrare pe care o 
vom încheia în cel mult 8 zile.

Ne angajăm să depunem întreaga 
energie, pricepere și putere de 
muncă pentru a realiza integral 
sarcinile ce ne revin în acest 
an și pe întregul cincinal, spo
rind contribuția județului Timiș 
la dezvoltarea intensivă a agricul
turii românești, la creșterea bună
stării poporului și înflorirea Româ
niei socialiste.

COOPERATISTE AU REALIZAT 
PRODUCȚII ÎNTRE 8 000 ȘI 9 000 
KG LA HECTAR.

Puternic mobilizați de îndemnu
rile și chemările insuflețitoare pe 
care ni le adresați permanent, ac
ționăm cu fermitate pentru buna 
organizare și desfășurare a recol
tării griului, fiind pregătiți să în
cheiem recoltatul în 8 zile.

în prezent, toți oamenii muncii 
din agricultura județului acționea
ză la însămînțarea culturilor du
ble și succesive, la mobiliza
rea tuturor forțelor pentru exe
cutarea lucrărilor de întreține
re a culturilor prășitoare, stringe- 
rea legumelor și fructelor. Totoda
tă, ne preocupăm intens pentru îm
bunătățirea activității în.,zootehnie.

Vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sîntem ferm 
hotăriți să obținem in acest an re
zultate remarcabile in agricultură, 
în celelalte domenii de activitate, 
aducindu-ne astfel o contribuție 
tot mai însemnată la înflorirea 
scumpei noastre patrii.

tatul griului, lucrare pe care o vom 
încheia în timp optim și fără pier
deri. Printr-o organizare temeinică 
a muncii, in prezent acționăm în- 
tr-un climat de ordine și discipli
nă la eliberatul terenurilor, execu
tarea arăturilor, pregătirea patu
lui germinativ și însămînțarea cul
turilor duble, la recoltarea și li
vrarea întregii cantități de legume 
și fructe destinate bunei aprovi
zionări a populației. De asemenea, 
urmărim consecvent realizarea 
unei balanțe furajere corespunză
toare, în cantitățile și structura 
planificate, în scopul îndeplinirii 
tuturor prevederilor programelor 
din zootehnie.

Animați de minunatul exemplu 
de muncă și dăruire, de spiritul re
voluționar, patriotic, de pasiunea 
cu care militați pentru bunăstarea 
și înflorirea națiunii române, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
ce revin agriculturii arădene.

DE 29 421 HECTARE, OBȚINÎND 
O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 510 
KG LA HECTAR. ACEASTA 
ESTE CEA MAI MARE RECOLTA 
REALIZATA PÎNĂ ACUM LA A- 
CEASTĂ CULTURA PE OGOARE
LE JUDEȚULUI.

Ne facem o inaltă datorie de 
conștiință aducindu-vă și cu acest 
prilej mulțumirile noastre fier
binți pentru orientările și învăță
mintele pe care le-am desprins din 
dialogul purtat și in acest an cu 
lucrătorii ogoarelor din județul 
nostru. In spiritul acestor orien
tări și indicații, ne-am concentrat 
eforturile la însămințarea culturi
lor duble șl succesive, la efec-
(Continuare în pag. a III-a) '
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Receptivitatea la problemele oamenilor DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCI
- sursa

„Cum poate fi probată receptivi
tatea birourilor organizațiilor de 
bază Ia propunerile comuniștilor, ale 
celorlalți oameni ai muncii 7“ — 
iată ' tema unei dezbateri organizate 
recent, cu sprijinul Comitetului Mu
nicipal de Partid Vaslui. Au par
ticipat următorii secretari de partid: 
Elena Lica, de la Combinatul de 
Fibre Sintetice, Niculina Luchian, 
de la Întreprinderea de Confecții. 
Ion Domitian, de la întreprinderea 
de Materiale Izolatoare, Eugen Pin- 
zaru, de la Baza Județeană de Apro
vizionare Tehnică-Materială, Mir
cea Coșescu și Petru Ilaș, de la Di
recția Județeană de Poștă și Tele
comunicații. și Titi Diaconu, de la 
întreprinderea de Prelucrare a 
Lemnului Vaslui. Mai facem preci
zarea că, chiar în această perioadă, 
In numeroase organizații de partid 
au loc adunări generale care și-au 
fixat la ordinea de zi dezbateri asu
pra concluziilor reieșite din discuții
le individuale, formă a dialogului 
comunist cu caracter de permanen
ță. Un dialog clădit pe vocația exi
gentă, revoluționară de a evalua și 
perfecționa munca fiecărui membru 
de partid. Un dialog clădit pe cli
matul încrederii și exprimării des
chise a ideilor, pe receptivitate.

Așadar, cum s-a evidențiat șl cu 
aceste prilejuri receptivitatea ? Să 
consemnăm din multitudinea fapte
lor de viață invocate la dezbaterea 
de la Vaslui :

Promptitudinea cu care 0 
sugestie sau alta, ajunsă la biroul 
organizației de bază, este rezolvată, 
capătă un răspuns limpede, compe
tent, reprezintă un... barometru al 
drumului lin ori mai anevoios al 
receptării ideilor. (Petru Ilaș, Mir
cea Coșescu).

Dintre faptele la care cei doi par- 
ticipanți la dezbateri au făcut apel, 
reținem doar unul. La recentele dis
cuții individuale, comunistul Mircea 
Aramă, de la organizația nr. 1 — co
mutație, a cerut să se dovedească 
mai multă răspundere in domeniul 
consumului de energie. A numit 
punctele nevralgice, a avansat so
luții, a criticat diverse tărăgănări, 
deoarece „problema nu era nouă“. 
S-a acționat prompt — de data a- 
ceasta ! — și rezultatele, evident, dau 
satisfacție. Mai mult decit atit, sint 
de părere Petru Ilaș și Mircea Co
șescu : „a asculta cu atenție o pă
rere, o sugestie ; a vedea în ea sîm- 
burele de progres, de perfecționare; 
a pune in mișcare energiile astfel ca 
acest potențial novator să fie ope
rativ valorificat constituie și un 
mijloc... pedagogic de sădire a în
crederii că nici o sugestie nu ră- 
mîne doar la dosar. Că există do
rința reală de a pune în operă ab
solut orice sugestie viabilă, con
structivă. Mai presus de cîștigul 
concret in efortul de realizare a pa
rametrilor de plan, o astfel de ati
tudine, responsabilă, determină și 
întărește continuu, intr-un plan mai 
general, încrederea în organizația de 
partid, în verigile sale organizatori
ce. Revenind la organizația noastră, 
noi socotim că, și datorită acestei în
crederi în comuniști, în organizația 
de partid, tot mai mulți tineri cer să 
fie primiți în partid, numărul comu
niștilor de aici sporind, intr-un an 
și jumătate, de la 22 la 36".

„Viteza de reacție" la propuneri, 
acțiunea decisă pentru valorifi
carea lor, sădirea încrederii în co
muniști — iată doar cîțiva din ter
menii esențiali ai receptivității, ai 
democrației ideilor în largul și di
namicul efort de perfecționare.

Conflictul cu inerția.
ține, foarte puține sint propune
rile comuniștilor, ale oamenilor in 
general — iși exprimă un punct de 
vedere Elena Lica — care să nu vină 
in conflict cu rutina. Mai e nevoie 
să argumentez, in această perspec
tivă, cit de importantă devine pozi
ția biroului organizației de bază 
față de orice semn de manifestare a 
atitudinii novatoare ?

Tot Elena Lica este aceea care 
răspunde la propria întrebare lansa
tă in dezbatere. Evident, cu un ar
gument : la recent încheiatele dis
cuții individuale din organizația 
unde este secretară, Relia Ignat și

de perfecționare a muncii
Maricica Tican au readus în prim- 
plan o idee mai veche. Despre ce-i 
vorba ? Pe scurt, la atelierul de ră
sucire dublă reglorii să acționeze 
în tandem cu mecanicii. In felul a- 
cesta crește calitatea intervențiilor 
Ia mașini, răspunderea pentru buna 
lor funcționare și, ceea ce-i la fel 
de important, se irosește mult mai 
puțin din timpul productiv al tex- 
tilistelor. Da, dar de cite ori s-a ri
dicat această necesitate, reglorii, mai 
ales, au invocat destule... contraar- 
gumente. Nici acum nu s-a făcut... 
excepție de la regulă. „Se încarcă 
munca noastră, Ie cerem mai mult 
tot celor care trag ?“. „Las’ că nu 
duceți numai voi fabrica pe umeri!". 
S-a stat de vorbă cu oamenii. S-au 
lămurit lucrurile pină la capăt. S-au 
socotit cu creionul in mînă avanta
jele. S-au înfrint îndărătnicii, obiș
nuințe. Și, cu răbdare și efort, s-a 
ajuns la rezultatele bune pe care 
„calculul hîrtiei" le anticipase.

— Adevărul e că — emite o idee 
mai generală Ion Domitian — prac
ticile rutinei nu-s ușor de combă

în municipiul Vaslui
tut. Sub „formula" — „am muncit 
ani de zile așa, ce rost are să 
schimbăm cutare ori cutare lucru, 
care nici nu știm dacă e mai bun 7" 
— mulți se cramponează căutînd să 
nu clintească nimic din ceea ce le-a 
intrat în obișnuință. Nu văd cit de 
in urmă au rămas. Orizontul lor se 
limitează numai la ceea ce au în
vățat să facă la un moment dat. 
Schimbarea, primenirea, absolut ne
cesare, cer intr-adevăr o poziție fer
mă din partea comuniștilor. Atitudi
nea lor declarată de partea noului. 
Capacitatea lor de a intui și pro
mova, prin diferite mijloace, spiri
tul novator, revoluționar".

Pasul care trebuie făcut.
— Despre receptivitate se vorbește 

mult, observă Niculina Luchian. 
Normal ar fi să se dovedească, in 
practică, și mai mult. Tocmai pentru 
că, după mine, este pasul care tre
buie făcut, probat peste tot, zi de zi.

Niculina Luchian lucrează în co
lectivul de creație al întreprinderii 
de confecții, unde este și secretară 
de partid. Loc unde problemele 
producției sint și problemele oame
nilor. Al împlinirii personalității lor 
creatoare. In calea acestei împliniri 
însă stau, deseori, unele obstacole, 
mentalități. Unii creatori de noi mo
dele, de exemplu, iși dezvoltă ima
ginația „uitind" de datele concrete 
ale fluxului de producție, de tehno
logia concretă, de utilajele concrete 
aflate la îndemînă. Și atunci rodul 
minții lor, al priceperii și inventivi
tății nu se mai armonizează cu rea
litatea din producția fabricii. Pe o 
asemenea temă, biroul organizației 
de bază a inițiat o suită de dezba
teri. Au curs destule argumente de 
o parte și de alta. Ideea care s-a 

Locuințe moderne la Brașov Foto : E. Dichiseanu

cristalizat 1 Da, pasul spre nou tre
buie făcut. E necesar. Fără el nu 
există progres. Dar nici-o clipă el 
nu trebuie să se desprindă de ori
zontul realității. Adică de obiectul 
demersului de transformare, de per
fecționare. Nu aliați ai noului pen
tru că e „la modă" acest lucru, nu 
receptivi la tot și la toate de teama 
de a nu fi acuzați de închistare și 
conservatorism. Ci aliați ai acelor 
idei care, pornind de la o realitate 
materială exactă, vizează posibilita
tea reală de transformare, și înnoire 
a acestei realități.

Descifrăm in această poziție a co
munistului, a organelor și organiza
țiilor de partid capacitatea de a 
evalua lucid potențialul de progres, 
căile și mijloacele de promovare a 
lui, energia de care este nevoie în 
această luptă, știința de a le or
dona spre un unic scop.

Mai presus de toate — 
problemele oamenilor. Cum 
se afirma mai înainte, problemele 

oamenilor sint dintre cele mai di
verse. Sigur că cele de producție, 
care, neîndoios, tot problemele oa
menilor sînt, ocupă un loc impor
tant. Dar celelalte, care ies din a- 
ceastă sferă ?

— Cu puțină vreme în urmă — 
relata în cadrul dezbaterii Eugen 
Pînzaru — biroul organizației noastre 
de partid a fost criticat — și nu nu
mai de către comuniști 1 — că prea 
puțin timp consacră rezolvării unor 
solicitări ale oamenilor. Viața are 
cursul ei, unuia îi trebuie o butelie, 
altuia I s-a mărit familia și are ne
voie de o cameră în plus, mai sînt 
și căsnicii care ajung la impas ori 
copii care apucă pe un drum greșit.

— Și biroul organizației de bază, 
comuniștii nu s-au dovedit receptivi 
la asemenea stări de lucruri care 
preocupă pe un om sau altul 7

— Cert este că, prinși de proble
mele planului...

Nu-i singurul loc unde, uneori, se 
mai produc astfel de „amnezii". 
Deși... Deși în problemele planului 
se cuprind, în mod indiscutabil, și 
problemele omului. Pentru că de 
starea lui morală, psihică, de echi
librul lui sufletesc, de pofta sa de 
muncă și viață depind, in ultimă in
stanță, soarta indicatorilor de plan. 
Productivitatea, calitatea, eficiența 
șint tocmai măsura-etalon a acestei 
stări de spirit, a armoniei lui inte
rioare. Cum să realizezi această ar
monie — intr-un colectiv și la fie
care în parte — iată, în fond, ținta 
finală a oricărui demers educativ, 
de ridicare neîncetată a nivelului 
de conștiință.

— Iată însă că — s-a înscris in 
replică, la dezbatere, Titi Diaconu — 
uneori receptivitatea pe care sintem 
obligați să o dovedim față de ce

rințele fiecărui om nu ajunge. Sau, 
mai exact, nu-i reciprocă. Pentru 
că, socotesc eu, același lucru tre
buie să i se pretindă și celui care 
o solicită. Și sint destule împreju
rările cînd ar fi de dorit să fie așa.

Evident că secretarul organizației 
de partid are în vedere o multitu
dine de fapte de la locul său de 
muncă — întreprinderea de Prelu
crare a Lemnului Vaslui. Să „decu
păm" aici doar unul : un muncitor, 
Vasile Pașol, este mutat disciplinar 
dintr-o secție in alta. Măsură edu
cativă, a cărei temeinicie nici el nu 
o contestă. După o vreme cere bi
roului organizației de bază de la 
noul loc de muncă să intervină 
pentru reîncadrarea lui acolo de 
unde a fost mutat. „Să zicem că to
varășii din conducerea secției de 
aici ar fi de acord — i se argumen
tează. Dar colectivul unde ai lu
crat ?“. „Dacă vreți să mă ajutați 
cu adevărat"... Secretarul de partid 
merge împreună cu el la vechiul loc 
de muncă. Acolo, contraargumente 
exprimate ferm : „E prea devreme. 
Intii dovedește că ți-a intrat disci
plina în singe. Aici ne-ai produs 
destule necazuri. Și ție ți-ai produs 
necazuri. Mai muncește, dovedește, 
revenirea in vechiul colectiv depin
de numai de tine".

Intransigență exprimată decis 
și deschis — conchide acum Titi 
Diaconu. Și totuși, omul în cauză 
ne-a lăsat să se înțeleagă că „n-am 
vrut să-l ajutăm". Că „n-am fost
receptivi la necazul lui". Și așa mai 
departe... Drept care și-a cerut
transferul în altă unitate. Poate fi
socotită această împrejurare ca
un eșec al muncii noastre cu un 
om ?

întrebarea secretarului de partid 
cere un răspuns fără echivoc. Care, 
totuși, probabil că nu se poate ex
prima printr-un da ori nu. E de 
presupus că nu s-au epuizat toate 
formele, căile și mijloacele de con
știentizare a acestui om. Privit din 
acest unghi, da, eșecul poate fi tre
cut și în contul comuniștilor de la 
locul de muncă. Receptivitatea lor a 
fost doar primul pas. Al doilea se 
cuvenea să fie aflarea acelei „chei" 
potrivite care să determine schim
barea de atitudine. în același timp, 
nu poate fi îngăduită, acceptată lip
sa de receptivitate a celui în cauză. 
S-a aflat într-un impas — normele 
morale nu pot fi nesocotite fără a 
atrage fireasca dezaprobare — și, 
din acest teritoriu în derivă, numai 
munca, atitudinea lui corectă, fap
tele lui exemplare îl puteau scoate.

în astfel de cazuri vinovăția pen
tru eșecul nedorit se împarte, deși, 
dacă ne gîndim Ia răspunderile co
munistului, nu putem să nu subli
niem că el poartă o mare parte a 
acestei răspunderi.

O situație, o întrebare, în care răs
punsurile se cer argumentate, nuan
țate și pe care le așteptăm din par
tea cititorilor noștri, pornind de la 
situații, și experiențe cu care s-au 
confruntat în colectivele din care fac 
parte
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• La Combinatul Siderurgic Hu
nedoara se desfășoară o amplă în
trecere socialistă, oamenii muncii 
dorind să întîmpine marile eveni
mente ale acestui an — Congresul 
al XIV-lea al P.C.R. și ziua .de 23 
August — cu rezultate cit mai re
marcabile în producție. Corespon
dentul nostru voluntar Vasile 
Grigoraș se referă, în scrisoarea sa 
adresată redacției, la colectivul 
secției cuptoare industriale, uzi
na nr. 5, care, printr-o mai bună 
organizare a muncii și respectarea 
disciplinei tehnologice, a redus 
timpul de reparații la cuptoarele 
oțelăriilor cu 52 de ore. Acest fapt 
a permis să se respecte graficul 
de elaborare a oțelului, realizat de 
o calitate corespunzătoare.

Totodată, afirmă autorul scriso
rii, in cele 5 luni expirate din 
acest an s-au recuperat 664 tone 
cărămidă bazică și 772 tone cără
midă șamotă.

Tot Ia această secție s-au cplec- 
tat 55 tone fier vechi, 3 300 kg hir* 
tie și peste 1 100 kg uleiuri uzate.

La dobinddrea acestor frumoase 
realizări s-au evidențiat comu
niștii Silvestru Hutan, Adrian 
Crișan, Gh. Niculiță, .Lucian Mure- 
șan, loan Goghic și ing. Liviu 
Magheru.

• în ultimul timp au sosit Ia 
redacție mai multe scrisori în care 
sînt relatate practici ale unor lu
crători ai întreprinderii de Rețele 
și Instalații de Distribuție a Gaze
lor Naturale (I.R.I.D.G.N.) Bucu
rești incompatibile cu statutul lor 
și al întreprinderii pe care o re
prezintă, cu normele de etică sî 
echitate socialistă. Este vorba. în 
fond, de încasarea în plus a unor 
sume de bani pentru consumuri 
de gaze ireale.

Pentru exemplificare vom reda 
din scrisoarea comitetului asocia
ției locatarilor din str. Băbești 
nr. 1, sector 6. „Am sesizat de mai 
multe ori. verbal și în scris, faptul 
că sînt diferente mari, în plus, 
între ' cantitățile de gaze naturale 
facturate și cele real consumate. 
Aceste diferențe provin din neci- 
tirea contoarelor de gaze și utili
zarea de indexe fictive. Din aceas
tă cauză facturile au valori mai 
mari decit ar fi normal. în luna 
martie a.c., bunăoară, ni s-a fac
turat cantitatea de 3 095 mc gaze, 
în Ioc de 2 373 mc, iar în luna 
aprilie ni s-a facturat cantitatea 
de 2 967 mc gaze, în Ioc de 1481 
mc.

Deoarece ni s-au facturat can
tități mai mari de gaze, ni s-au în
casat de două ori. pe nedrept, 
bani, o dată pentru cantitățile de 
gaze naturale facturate în plus 
peste cele consumate și o dată prin 
majorarea prețului, datorat depă
șirii cotei aferente".

In încheierea scrisorii se apre
ciază că „intrucît I.R.I.D.G.N. nu 

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
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• Comitetul Județean Olt al P.C.R. : Pentru rezol
varea alimentării cu apă a Celor 30 de familii din 
gatul Verguleasa, unde stratul freatic se află la adîn- 
cimi de 80—100 de metri, situație sesizată redacției 
de către Constantin Mușuroia, s-au stabilit urmă
toarele : executarea de către Schela de Producție 
Petrolieră Ciurești a unui branșament de la conducta 
proprie de aductiune a apei la o rețea de distribuție 
în lungime de 350 m, pe care se vor realiza 4 cișmele 
publice, amplasate în partea stingă a drumului jude
țean Verguleasa-SIatina ; Consiliul Popular al comu
nei Verguleasa va depune o comandă către Schela 
Ciurești pentru efectuarea lucrărilor și va asigura 
forța de muncă pentru săparea șanțului necesar 
instalării conductei ; Schela Ciurești va asigura mate
rialele, instalațiile și meseriași calificați, termenul de 
punere în funcțiune al alimentării cu apă fiind 
luna iunie 1989.

Autorul a luat cunoștință de măsurile adoptate și 
»-a declarat de acord cu modul în care a fost solu
ționată sesizarea.
• Consiliul Județean al Sindicatelor Constanța : în 

urma controlului medical periodic efectuat persona
lului muncitor de Ia siguranța circulației trenurilor.

autorului scrisorii adresate „Scinteii", Ion Borcea, 
i s-a interzis să mai exercite funcția de șef tură, 
recomandîndu-i, totodată, să schimbe locul de muncă, 
cu program de zi, cu efort vizual redus, ca urmare 
a unei afecțiuni oftalmologice de care suferă.

Ținînd seama de această situație, colectivul de con
ducere al Direcției Căi Ferate Port Constanta, luînd 
în considerare recomandarea medicală, solicitarea 
petentului, precum și activitatea profesională depusă 
de acesta, a stabilit ca să fie trecut pe post de ope
rator circulație vagoane, cu menținerea retribuției 
actuale, cu program de zi.
• Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Boto

șani : Mecanizatorul Dumitru Ungureanu. autorul 
scrisorii adresate redacției ziarului „Scinteia", a reali
zat în anul 1988 o retribuție în valoare de 60 795 Iei ; 
în urma controlului efectuat a rezultat că în mod 
greșit conducerea S.M.A. Frumușica, în colectivul 
căreia muncește, a dispus ca suma de 3 890 lei care 
i se mai cuvine mecanizatorului respectiv să fie de
pusă pe C.E.C. drept garanție. In consecință, s-a 
dispus retragerea acestei sume de la C.E.C. pentru a 
fi inminată lui Dumitru Ungureanu.

Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

este receptivă la sesizările oame
nilor (Nr. 5 841/11.04.1988; Nr. 
4 950/05.04.1989 ; Nr. 6 422/08.05.1989), 
vă rugăm să ne sprijiniți pentru 
recuperarea banilor încasați in 
plus."

Așadar, nu numai că nu se iau 
măsuri în scopul ca nici o sumă 
de bani să nu fie încasată pe 
nedrept, dar nici nu se răspunde la 
sesizările făcute. Iată motivul 
pentru care conducerea respectivei 
întreprinderi este datoare cu un 
răspuns autorilor scrisorilor — in 
care să se prevadă, concret, mă
surile luate pentru înlăturarea 
definitivă a acestor încălcări ale 
legislației, răspuns pe care-1 vom 
publica la această rubrică.

• Corespondentul nostru volun
tar ing. Stamate V. Lascarov, de 
Ia întreprinderea de Pielărie și 
încălțăminte „Flacăra roșie" Bucu
rești, ne-a scris că oamenii muncii 
din colectivul de creație, condus 
de ing. Cărăvan Constantin, se 
pregătesc pentru o nouă premieră 
tehnică : lărgirea profilului de fa
bricație prin asimilarea încălță
mintei cu talpă injectată. Noul 
sistem va conduce la o creștere a 
productivității muncii și la obți
nerea unui spor fizic de peste 100 
mii perechi de încălțăminte anual.

Această acțiune se înscrie în
tr-un ansamblu de măsuri adop
tate la nivel de întreprindere, me
nite să asigure condițiile de reali
zare a unei creșteri fizice a pla
nului anual cu 2 la sută.

în prezent se depun eforturi 
pentru reamplasarea fluxurilor de 
fabricație și organizarea flexibilă 
a producției, pentru generalizarea 
folosirii prefabricatelor în produc
ția de încălțăminte, pentru îmbu
nătățirea tehnologiei de confecțio
nare a ghetelor sport din tex
tile, paralel cu îmbogățirea, di
versificarea și înnoirea colecții
lor, reproiectarea modelelor exis
tente, în așa fel Incit gradul de 
înnoire a produselor să depășească 
70 la sută anual.
• „O veche îndeletnicire repusă 

In drepturi" este titlul unei noi 
scrisori trimise redacției de către 
corespondentul nostru voluntar 
Nicolae Bițu. activist al Consiliu
lui Popular Județean Olt. Pe baza 
programului de dezvoltare a seri
ciculturii, afirmă autorul, în toate 
localitățile județului Olt au fost 
luate măsuri pentru revitalizarea 
unei vechi îndeletniciri, aceea a 
creșterii viermilor de mătase. Au 
și fost distribuite spre creștere, 
in prima serie, peste 65 kg material 
de reproducere de viermi de măta
se. de la care se estimează o pro
ducție de aproape 130 tone gogoși 
de mătase, față de 30 tone realiza
te anul trecut.

în această importantă acțiune 
economică și gospodărească se 
evidențiază colectivele de oameni 

ai muncii de la I.A.S. Corabia. 
C.A.P. Deveselu, Stoenești. Pirșco- 
veni, Unirea, Corabia. Vădastra, 
Vădăstrița, de la consiliile popu
lare Corbu, Radomirești, Valea 
Mare, Pleșoiu, Strejești, ale mici
lor gospodari din majoritatea șco
lilor din județ. Acestea au asigu
rate spațiile corespunzătoare de 
creștere în ordine și curățenie, 
într-un cuvînt — microclimatul co
respunzător bunei dezvoltări a 
viermilor de mătase și implicit 
realizării producției de gogoși de ' 
mătase stabilită inițial.

Aceste eforturi și preocupări 
încep să-și arate roadele intrucît 
la centrele din Caracal și Slatina 
au și fost recepționate primele 
cantități de gogoși de mătase din 
producția acestui an.

Menționez că pentru asigurarea 
bazei materiale necesare dezvol
tării sericiculturii In acest județ, 
în primăvara acestui an au mai 
fost plantați încă 439 000 puieți de 
dud, în multe localități, așa cum 
este cazul comunei Redea, realizin- 
du-se adevărate plantații intensive 
de dud.

• într-o scrisoare, sosită de 
curind la redacție, muncitorul loan 
Iftimie, de la Direcția de Poștă și 
Telecomunicații Bacău, ne relatează 
o poveste tristă. O dăm publici
tății in ideea că și ceilalți, despre 
care ni s-a scris că au procedat ; 
la fel, vor trage învățăminte.

...Se afla în Autogara Bacău. 
Ca-n orice loc unde oamenii stau 
mai mult timp împreună, fiecare 
își spune celuilalt cite ceva. O bă- 
trinică de 77 de ani povestește. A 
fost internată în spital, la Bacău, 
20 de zile. Are 5 copii, un băiat 
și 4 fete. în aceste 20 de zile 
nici unul din ei n-a „găsit" cîteva 
ore disponibile pentru mama bol
navă. Prezenta lor, atît de nece
sară mamei în cele douăzeci de 
zile, cuvintele lor calde de încu
rajare, cuvintele lor pline de iu
birea sinceră de copil, orice vîrstă 
ar avea el, i-au lipsit acestei 
mame. Ca să nu mai vorbim de 
datoria lor morală. Poate n-au 
avut timp. Dar. se întreabă sem
natarul scrisorii, „cum au timp 
toamna să vină la mama să culea
gă roadele din vie. din livadă, din 
cimp ?“ Destăinuindu-se, F. M. 
își făcea probleme că, bol
navă fjind, a lăsat via nelu
crată și nu vor mai avea copiii 
struguri. Oare ce vor mai culege 
la toamnă Elena, Zamfira. Maria
na, Zina și Constantin din curtea 
mamei Frăsina, dintr-o comună din 
județul Bacău 7 Poate învățăminte.

Oricum, și copiii mamei Frăsina 
și alții care au procedat la fel își 
vor face cu siguranță procese de 
conștiință și, indiferent de recolta 
toamnei, nu vor uita că au o da
torie morală fată de părinți atit 
Ia necaz, cît și la bucurie.

tAlmaciu

Orașul, la primii lui pași Autonomia energetică a comunelor se realizează nu punînd inutil 
întrebarea „se poate, nu se poate“, ci aeționînd eficient

PRIMII PAȘI POZITIVI IN JUDEȚUL OLT Șl ClTEVA PROBLEME NESOLUȚIONATE

Pămint aspru, sec și 
colțuros — acesta-i 
pămîntul în care și-a 
înfipt temelie locali
tatea Tălmaciu, ju
dețul Sibiu, in al 
cărui orizont geogra
fic își dau mina masi
vele muntoase ale Fă
gărașului și Cibinului. 
în peretele muntelui, 
cei din Tălmaciu au 
săpat terase pe care 
au așternut pămint 
cărat in saci, cu spa
tele, din valea rodi
toare vecină, „să lege 
locul" — cum spun ei 
— șl să producă. Da, 
pămîntul a produs, dar 
nu îndeajuns pentru 
a hrăni, așa cum se 
cuvine, o populație de 
peste 11 000 de sufle
te. Așa că locuitorii 
Tălmaciului și-au pus 
mintea la contribuție, 
descoperindu-se și 
devenind, în ultimii 
20 de ani, pricepuți 
muncitori textiliști — 
întreprinderea de pro
fil „Firul Roșu" este o 
puternică și modernă 
unitate economică — 
sau tot atit de pri- 
cepuți muncitori și 
tehnicieni în domeniul 
industrializării lem
nului — iși desfășoa
ră aici activitatea un 
sector de exploatare 
forestieră și o unitate 
de prelucrare, o co
loană de transport 
auto forestier, precum 
și un sector de indus
trie mică, avînd 30 de 
secții prestatoare de 
servicii de cele mai 
diverse specializări, 
valorificînd resursele 
locale. Desigur, aceas
tă dezvoltare econo
mică destul de vigu
roasă a localității, în 
răstimpul ultimelor 
două decenii, își are 
rol principal în profi
larea Tălmaciului ca 
un centru urban cu

frumoase perspective, 
de noi și noi împli
niri pe multiple pla
nuri.

Un oraș tinăr. Se 
află la primii lui pași 
pe un drum care se 
arată a fi bogat în alte 
și alte proiecte con
structive importante. 
Pe schița de sistema
tizare a localității, vi- 
ceprimarul, tovarășul 
Sorin Hoza, ne arăta, 
cu vădită mîndrie, 
zona noilor blocuri de 
locuințe — pină în 
prezent 480 de apar
tamente. urmînd să li 
se adauge pină la 
sfirșitul acestui an 
încă 24, într-un an
samblu arhitectonic 
prevăzut și cu largi 
spații comerciale ; pe 
acest plan, platforma 
industrială se detașea
ză prin proporțiile ei, 
„constituindu-se, pe 
bună dreptate, ca 
principalul motor al 
dezvoltării și mai 
accentuate a tînărului 
oraș" — cum se ex
prima primarul locali
tății, tovarășa Ana 
Filimon, de față la 
discuția noastră. Gaz
dele ne informează că 
peste 85 la sută din 
gospodării sint racor
date la o modernă re
țea de alimentare cu 
apă, în decursul aces
tui an întreg orașul 
urmind să beneficieze 
de apă curentă adusă 
din munte. în acest 
scop se va finaliza în 
curind construcția re
zervorului de alimenta
re cu apă, cu o capaci
tate de 2 500 metri 
cubi. Se mai adaugă 
la aceste dotări cen
trala telefonică auto
mată, cu peste 600 de 
posturi. în inima tî- 
nără a orașului prin
de contur definitiv, 
totodată, noua pia

ță — piața „6 Mar
tie" — intr-o arhi
tectură ce a ținut sea
ma de specificul Ideal. 
Printre atributele de 
seamă ale urbanului, 
aici, la Tălmaciu, ne 
sint prezentate, din 
domeniul invățămin- 
tului, cele două școli 
generale, cu 2 500 de 
elevi, avînd 30 de săli 
de clasă și ateliere- 
școală, un liceu seral 
cu profil textil și me
canic, axat pe speci
ficul industrial local, 
cele 5 grădinițe. Ti- 
nărul oraș Tălmaciu 
dispune, de asemenea, 
de un club muncito
resc, 4 cămine cultu
rale, 9 biblioteci. în 
domeniul ocrotirii să
nătății orașul are două 
dispensare medicale 
in care iși desfășoară 
activitatea 17 medici 
și 27 cadre medii sani
tare. Perspectiva in 
domeniul sănătății 
mai cuprinde construi
rea unui dispensar po
liclinic cu 3 cabinete.

Procesul de dezvol
tare și modernizare a 
acestei localități se 
află în plină desfășu
rare. Iar la accelerarea 
acestui proces și la 
cel de bună gospodă
rire și înfrumusețare 
sînt atrași toti locui
torii, care, în acest an, 
vor efectua, așa cum 
și-au propus, lucrări 
în valoare de peste 16 
milioane lei, lucrări 
menite să aducă un 
plus de confort și de 
frumusețe localității 
lor.

Tălmaciu — un oraș 
la primii Iui pași, mo- 
dificîndu-și cu îndrăz
neală geografia socia
lă și economică în 
continuare. potrivit 
noului său statut ad
ministrativ.
Ion Onuc NEMEȘ

Promovarea surselor energetice 
neconvenționale dobindeșțe o im
portanță tot mai mare. Conducerea 
superioară a partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secre
tarul general al partidului, au accen
tuat necesitatea ca sursele noi de 
energie să participe mai activ la a- 
coperirea cerințelor economiei, în
deosebi în mediul rural, și cu pre
dilecție in sectorul agricol. Se por
nește, cu opțiune majoră șl de lar
gă perspectivă, de la necesitatea de
grevării sistemului energetic națio
nal, care este alimentat, în princi
pal, după cum se cunoaște, pe baza 
unor resurse energetice epuizabile — 
hidrocarburile și cărbunii.

Așa cum arăta secretarul general 
al partidului în Expunerea la mare
le forum democratic din noiembrie 
1988, este necesar ca în cîțiva ani să 
se realizeze independența energeti
că a tuturor localităților rurale. în
deplinirea acestui obiectiv pi esupu- 
ne multiple eforturi, o angajare de
plină, o participare responsabilă. 
Practic în toate județele tării s-a 
trecut la adoptarea măsurilor în ve
derea utilizării pe scară largă a sur
selor de energie neconventionalâ. 
încă de la primii pași s-a de
monstrat că există receptivitate la 
organele locale, dorința de a înfăp
tui în cele mai bune condiții aceas
tă sarcină de maximă importanță. 
Există multe inițiative bune, dar 
sint destule probleme ce nu pot fi 
rezolvate cu ușurință — nimeni nu 
se aștepta la altceva — și în legă
tură cu care rezultă cerința de a 
se acționa cu spirit de răspundere 
atît în comune și județe, cît și în 
instituții și departamente. Iată. în a- 
cest sens, stadiul acțiunilor între
prinse in județul Olt așa cum 
au rezultat dintr-o recentă analiză 
care a avut ca temă asigurarea au
tonomiei energetice a primelor cinci 
comune din această zonă a țării.

— Pînă în prezent au fost mon
tate și puse în funcțiune instalații 
energetice a căror capacitate echiva

lează cu aproape 33 000 tone combus
tibil convențional, precizează Ale
xandru Deaconu, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului Executiv al Con
siliului Popular Județean Olt. în ca
drul surselor noi, biogazul deține 
ponderea, fiind folosit pentru pro
ducerea energiei electrice și termi
ce în stația de epurare a munici
piului Slatina, acoperirea necesaru
lui propriu de energie termică și 
protecția mediului înconjurător în 
unitățile zootehnice prin stabilizarea 
nămolurilor și dejecțiilor animalie
re, precum și obținerea de fertili- 
zant agricol bogat în azot, fosfor, 
potasiu și acizi humici. în progra
mul de autonomie energetică a co
munelor Coteana, Fărcașele, Giuvă
răști, Romula și Verguleasa, elabo
rat in baza sarcinilor trasate de con
ducerea superioară de partid, am 
prevăzut realizarea a 55 obiective, 
care, puse în funcțiune, vor pro

COMUNA Biogas 
(metri cubi)

Energie 
solară 

(metri pătrați)
Energia 
vintului 

(kW)

Coteana 2 250 36 a
Fărcașele 3 500 96 12
Giuvărăști 5 000 60 16
Romula 4 000 24 8
Verguleasa 1 600 72 18

Ce s-a întreprins și cum se ac
ționează, practic, pentru obținerea 
autonomiei energetice a acestor co
mune 7 Este întrebarea la care au 
răspuns primarii din localitățile in
cluse In acest program.

Paul Iosifescu, primar al comunei 
Coteana : „Se află în curs de exe
cuție instalația de biogaz de la A- 
sociația Economică Intercooperatistă 
pentru Creșterea șl îngrășarea Porci
lor (A.E.I.C.I.P.) Ipoteștl, care are o 
capacitate de 2X750 metri cubi. După 

duce anual energie echivalentă 
cu 12 529 tone combustibil con
vențional și se va acoperi în în
tregime necesarul de energie termi
că și electrică al acestor localități. 
Acestea reprezintă 15 instalații de 
biogaz cu o capacitate de fermen
tare de 16 350 metri cubi, 24 insta
lații solare cu 288 mp suprafață de 
captare, 15 turbine de vînt cu pu
terea instalată totală de 60 kW și 
25 grupuri pentru conversia bioga- 
zului în energie electrică.

După cum se poate observa, pen
tru îndeplinirea acestei sarcini tre
buie realizate în acest an un număr 
important de investiții, care presu
pun atît eforturi pe plan local, cît 
și o mobilizare exemplară din 
partea furnizorilor de utilaje, uni
tăților de construcții-montaj. în ta
belul de mai jos sînt prezentate 
noile capacități prevăzute în pro
gram. - ■ 

stadiul fizic al lucrărilor, apreciem 
că in luna iulie se poate realiza pu
nerea in funcțiune a obiectivului. 
Solicităm sprijin pentru obținerea 
de tablă și vată minerală necesa
ră la izolații. De asemenea, trebuie 
să se urgenteze livrarea generato
rului electric pe biogaz de 50, kW. 
Pentru instalațiile de biogaz de 250 
mc de la C.A.P. Coteana, Ipoteștl 
și ferma Ulmi sînt în curs de elabo
rare notele de comandă la institutul 
de specialitate din București, dar 
obiectivele nu sint Introduse In plan. 

Aceeași situație se înregistrează și 
la investițiile pentru energia solară 
și a vintului".

Nicoleta Nifd, primar al comunei 
Fărcașele : „Pină la sfirșitul aces
tui an avem sarcina de a pune in 
funcțiune o stație de biogaz de 
2X1 500 metri cubi la A.E.C.I.P. 
Stoenești. Soluția este de tip 
I.C.P.E.A.R., institut care execută 
proiectele necesare. Demararea lu
crărilor este condiționată de intro
ducerea investiției de către Minis
terul Agriculturii în planul pe acest 
an. în domeniul energiei solare tre
buie să montăm în șase locuri 96 
mp de captatori. S-au făcut inter
venții la furnizor, respectiv I.A.A. 
Alexandria. Pentru captarea energiei 
vintului s-a prevăzut în această pri
mă etapă montarea a trei turbine 
de tip TS-4, pe care urmează să le 
livreze I.C.P.I.T.M.U.A. Brașov".

Constantin Burican, primar al 
comunei Giuvărăști : „Avem nota de 
comandă avizată pentru instalația 
de biogaz de 3X1 500 mc de la 
A.E.C.I.P. Girbov. Este, de altfel, 
principalul obiectiv din programul 
nostru privind Valorificarea surselor 
neconvenționale. Pentru celelalte o- 
biective, s-a luat legătura cu furni
zorii de echipamente, care ne-au asi
gurat că vor întreprinde măsurile 
necesare pentru a satisface cerințele 
noastre".

Carmen Cirjan, primar al comunei 
Romula : „Biogazul reprezintă sursa 
d« bază în programul de autonomie 
energetică. Pentru instalația de 
2 X 1 200 mc de Ia I.S.C.I.P. nota de 
comandă este elaborată și avizată, 
iar acum cîteva zile s-au început lu
crările. Pentru energia solară și a 
vintului au fost contractate echipa
mentele și sperăm ca să-și respec
te termenele de livrare asumate".

Florian Vlădescu, primar al co
munei Verguleasa : „Ne aflăm în 
stadiu avansat cu execuția instalației 

de biogaz cu o capacitate de 2 X 750 
mc de la A.E.C.I.P. Verguleasa. Prac
tic, luna viitoare ar putea intra în 
funcțiune, cu condiția rezolvării 
operative a unor probleme de apro
vizionare cu echipamente : pompe 
HT-65 și generatorul de energie 
electrică pe biogaz de 50 kW, Pen
tru energia vintului avem prevăzute 
patru turbine de tip TS-4. care ar 
trebui, incepind cu luna august, să 
se afle în funcțiune. Spun ar trebui, 
intrucît la unele din ele nu este 
deschisă finanțarea. Iar pentru altele 
furnizorul ne-a dat un termen de 
livrare care nu ne satisface".

Din relatările celor cinci primari 
rezultă că se știe cum trebuie să fie 
asigurată autonomia energetică a co
munelor. Dar. in același timp, s-a 
evidențiat, fără nici o excepție, că 
sint încă numeroase probleme care 
necesită o grabnică soluționare.

Biogazul reprezintă sursa principa
lă în această amplă acțiune. După 
ani de cercetare, de căutări asidue, 
de implementare a unor soluții mai 
mult sau mai puțin bune, s-a acumu
lat o experiență substanțială în acest 
domeniu. Astăzi se poate aprecia că 
avem proiecte și instalații cu para
metri tehnico-economici competitivi. 
Am făcut această subliniere intrucît 
o anumită tergiversare în promova
rea investițiilor este determinată de 
reținerile nejustificate ale unor fac
tori de decizie.

Dacă nu se rezolvă Ia timp proble
mele, încep îndoielile. Autonomia 
energetică a comunelor se realizează 
nu punînd inutil întrebarea „se poa
te, nu se poate", ci aeționînd. Sub 
nici o formă nu poate fi admisă o 
asemenea păgubitoare întrebare. Este 
nevoie de fapte, de acțiuni concrete. 
Insă cum se pot realiza in acest an 
obiectivele propuse, dacă acestea, 
după cum spuneau cel cinci primari, 
nu sint incluse in planurile de Inves
tiții ? O asemenea abordare riscă 
dintr-un început ca problemele să nu 
fie rezolvate.

Așa cum a rezultat din Investiga
ția făcută In județul Olt, asigurarea 
autonomiei energetice a unor comu
ne comportă foarte multă seriozita
te, o atitudine activă pentru rezol
varea unui șir de probleme, care vor 
fi soluționate operativ numai dacă 
se trece cu hot.ărire la înfăptuirea 
programelor adoptate. /

Ion LAZAR
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In telegrame adresate tovarășului nicolae ceaușescu
OAMENI Al MUNCII DE PE OGOARE RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII

ORZULUI Șl OBȚINEREA UNOR PRODUCȚII MARI LA HECTAR
(Urmare din pag. I)
tuarea lucrărilor de întreținere a cul
turilor prășitoare, care se află intr-o stare 
bună de vegetație — premisă pentru ob
ținerea unor producții bune și foarte 
bune —, la stringerea și depozitarea ope
rativă a furajelor.

Mulțumindu-vă din adincul inimilor 
pentru grija statornică ce o purtați dez

JUDEȚUL ARGEȘ-7506 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Argeș al 
P.C.R. raportează încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață cultivată de 11 885 hectare, obținînd o producție 
medie de 7 506 kg la hectar. Un număr de 11 unități agricole 
de stat și cooperatiste au realizat o producție de peste 8 000 kg 
orz la hectar.

în numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii care lucrează in agricultura 
județului Argeș, vă raportăm că, actionind 
cu răspundere, așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră, pentru a obține în acest an 
cele mai mari producții agricole. AM REU
ȘIT SA ÎNCHEIEM RECOLTATUL OR
ZULUI DE PE TOATE CELE 11885 HEC
TARE CULTIVATE. REALIZÎND O PRO
DUCȚIE MEDIE LA HECTAR DE 7 506 
KG, CARE A FOST DEPOZITATA ÎN 
Întregime la bazele de recepție, 
va raportam, totodată, ca ii 
UNITĂȚI au OBȚINUT PESTE 8 000 KG 
LA HECTAR. DE ASEMENEA, CON
SILIILE UNICE AGROINDUSTRIALE 
DE STAT ȘI COOPERATISTE MIROȘI ȘI

voltării agriculturii patriei, creșterii con
tinue a nivelului de trai material și spi
ritual al lucrătorilor ogoarelor, a bună
stării întregului popor, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom face totul
pentru a realiza în acest an recolte-
record, contribuind astfel la înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare, la dez
voltarea generală a patriei noastre so
cialiste.

SLOBOZIA. ÎNTREPRINDERILE AGRICO
LE DE STAT LEORDENI ȘI PITEȘTI, 
UNITATEA AGROINDUSTRIALA PI
TEȘTI, COOPERATIVELE AGRICOLE RO- 
CIU. MOZACENI ȘI ALTELE AU OBȚI
NUT PESTE 8 300 KG LA HECTAR.

Ne angajăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. să acționăm cu 
devotament și răspundere comunistă, revo
luționară, pentru a obține rezultate superi
oare la griu, la culturile prășitoare. în 
celelalte sectoare de producție agricolă, 
sporind astfel contribuția Argeșului la în
făptuirea noii revoluții agrare, a planuri
lor și programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei.

întreaga recoltă fiind depozitată la bazele de recepție. Un nu
măr de 9 unități agricole au realizat o producție medie de peste 
8 000 kg la hectar.

Cu adine respect și cea mai inaltă stimă,
MEMBRII COOPERATORI, MECANIZA
TORII, SPECIALIȘTII, TOȚI OAMENII 
MUNCII DIN AGRICULTURA JUDEȚU
LUI AU SATISFACȚIA DE A VA RA
PORTA ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII OR
ZULUI DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ 
PLANIFICATA DE 3 175 HECTARE, OB- 
ȚINÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 
7 010 KG LA HECTAR, FAȚĂ DE 5 830 KG, 
CÎT ERA PREVĂZUT, ÎNTREAGA RE
COLTA FIIND DEPOZITATĂ ÎN BAZE. 
UN NUMĂR DE 9 UNITĂȚI AGRICOLE 
AU REALIZAT O PRODUCȚIE MEDIE 
DE PESTE 8 000 KG LA HECTAR.

Aceste producții sint rezultatul ' muncii 
pline de răspundere a membrilor coopera

JUDEȚUL MEHEDINȚI - 7606 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Mehedinți ai 
P.C.R. raportează încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață, realizînd o producție medie de 7 006 kg la hectar, 
depășind nivelurile planificate. Un număr de 3 unități agricole 
de stat și cooperatiste au obținut o producție medie de peste 
8 000 kg la hectar.

Adresindu-vă, din adîncul inimilor, mul
țumirile noastre fierbinți pentru prețioa
sele orientări și indicații pe care le-am 
desprins din dialogul purtat de dumnea
voastră cu lucrătorii ogoarelor mehedin- 
țene, COMITETUL JUDEȚEAN DE 

tori, a mecanizatorilor și specialiștilor care 
au folosit cele mai moderne metode de lu
cru, introducind în cultură soiuri cu po
tențial biologic superior, respectind . întoc
mai tehnologiile prevăzute.

Vă incredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți locui
torii satelor noastre sint mobilizați la re
coltarea griului, executarea întreținerii 
culturilor prășitoare, pentru efectuarea lu
crărilor de sezon in legumicultură, in plan
tațiile de vii și pomi, pentru stringerea fu
rajelor și desfășurarea în cele mai bune 
condiții a activității în zootehnie și cele
lalte sectoare ale agriculturii, astfel incit, 
in acest an. să obținem cele mai mari pro
ducții de pină acum.

PARTID, TOȚI OAMENII MUNCII DIN 
AGRICULTURA VA RAPORTEAZĂ ÎN
CHEIEREA RECOLTĂRII ORZULUI DE 
PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ, REALI
ZÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 006 KG 
LA HECTAR, DEPĂȘIND NIVELURILE 

PLANIFICATE. UN NUMĂR DE 3 UNI
TĂȚI AGRICOLE DE STAT ȘI COOPE
RATISTE AU OBȚINUT O PRODUCȚIE 
MEDIE DE PESTE 8 000 KG LA HECTAR.

Eforturile sint concentrate acum pentru 
pregătirea recoltării griului pentru a ne 
încadra in maximum 8 zile și a pune la 
adăpost întreaga producție care se anunță 
cu mult superioară celor din anii prece- 
denți. Acționăm intens la însămințarea 
culturilor duble și succesive, executarea

IUDETUL MIM - 70M Kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Buzău al 
P.C.R. raportează încheierea recoltării orzului de pe întreaga
suprafață de 14 187 hectare, 
7 004 kg la hectar. Un număr 
producții medii de peste 8 000

Cu cele mai alese sentimente de respect, 
înaltă stimă și deosebită prețuire. ÎN 
NUMELE COMUNIȘTILOR. AL TUTUROR 
LUCRATORILOR OGOARELOR DIN JU
DEȚUL BUZĂU VA raportam, cu în
dreptățită MÎNDRIE PATRIOTICA, 
CA AM ÎNCHEIAT RECOLTATUL ORZU
LUI DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA 
CULTIVATA DE 14 187 HECTARE, REALI
ZÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 004 KG 
LA HECTAR, SUPERIOARA NIVELULUI 
PLANIFICAT. VA RAPORTAM, TOTODA
TĂ, CA ÎNTREAGA RECOLTA DE ORZ 
A FOST TRANSPORTATA ȘI DEPOZITA
TA ÎN BAZELE DE RECEPȚIE. UN NU
MĂR DE 5 UNITĂȚI AGRICOLE AU OB
ȚINUT PESTE 8 000 KG LA HECTAR : 
C.A.P. VACAREASCA — 8 926 KG ; C.A.P. 

lucrărilor de întreținere a culturilor pră
șitoare, precum și pentru îmbunătățirea 
activității din zootehnie.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
spori și mai mult eforturile, vom munci cu 
dăruire și spirit revoluționar pentru a pune 
pe deplin în valoare posibilitățile și rezer
vele de care dispune județul, fiind con
vinși că in felul acesta ne vom aduce o 
contribuție substanțială la înfăptuirea noii 
revoluții agrare.

realizînd o producție medie de 
de 5 unități agricole au obținut 
kg orz la hectar.
POGOANELE — 8 755 KG ; UNITATEA 
AGROINDUSTRIALA BUZĂU — 8 500
KG, C.A.P. GLODEANU-SILIȘTEA — 8 113 
KG ȘI C.A.P. SCUTELNICI — 8 070 KG.

în spiritul orientărilor, indicațiilor și 
sarcinilor formulate de dumneavoastră, in 
prezent acționăm cu toate forțele pentru 
realizarea cu operativitate a eliberării te
renului de paie, executarea arăturilor, pre
gătirea patului germinativ și insămînțarea 
culturilor duble succesive.

Ne angajăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, să acționăm cu 
hotărire pentru a realiza in acest an cele 
mai mari producții din istoria plaiurilor 
buzoiene, sporindu-ne astfel contribuția la 
ridicarea necontenită a nivelului de bună
stare al întregului nostru popor.

JUDEȚUL PRAHOVA - 7505 kg la hectar UNITĂTI AGRICOLE DE STAT $1 COOPERATISTE CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Prahova al 
P.C.R. raportează încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață cultivată de 10 710 hectare, realizînd o producție 
medie de 7 505 kg la hectar.

Puternic mobilizați de sprijinul și încre
derea cu care ne înconjurați permanent, de 
indicațiile și îndemnurile pe care ni le-ați 
dat cu prilejul recentei vizite de lucru 
efectuate in județul nostru, COMUNIȘTII, 
TOȚI LUCRATORII OGOARELOR PRA
HOVENE VA RAPORTEAZĂ ÎNCHEIEREA 
RECOLTĂRII ORZULUI DE PE ÎNTREA
GA SUPRAFAȚA PLANIFICATA DE 
10 710 HECTARE, OBȚINÎND O PRODUC
ȚIE MEDIE DE 7 505 KG LA HECTAR.

Vă raportăm, totodată, că am luat toate 
măsurile tehnice și organizatorice pentru 
declanșarea diferențiată a recoltării griu
lui, în funcție de stadiul de coacere a fie
cărui lan, pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a acestei lucrări importante. 
Ne preocupăm, în același timp, pentru îm

JUDEȚUL BIHOR-7245 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Bihor ai 
P.C.R. raportează încheierea recoltării orzului de pe întreaga 
suprafață de 16 730 ha, obținînd o producție medie de 7 245 kg 
la hectar, cu 950 kg mai mult decît prevederile de plan. Un 
număr de trei unități agricole de stat și 14 cooperative agricole 
de producție au realizat recolte medii de peste 8 000 kg la 
hectar.

COMUNIȘTII, TOȚI OAMENII MUNCII 
DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI BIHOR 
RAPORTEAZĂ CU DEPLINA SATISFAC
ȚIE CA AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA 
ORZULUI DE PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚA DE 16 730 HA, OBȚINÎND O PRO
DUCȚIE MEDIE DE 7 245 KG LA HEC
TAR, CU 950 KG MAI MULT DECÎT PRE
VEDERILE DE PLAN.

UN NUMĂR DE TREI UNITĂȚI AGRI
COLE DE STAT ȘI 14 COOPERATIVE 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE AU REALI-

JUDEȚUL TDLCEfl -
în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Tulcea al 
P.C.R. raportează încheierea recoltării orzuiui de pe întreaga 
suprafață planificată, realizînd o producție medie de 7 016 kg 
la hectar.

Cu cele mai alese sentimente de fierbinte 
dragoste, de inaltă stimă și deosebită pre
țuire, COMUNIȘTII, TOȚI OAMENII MUN
CII DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI 
TULCEA VA RAPORTEAZĂ CA. ACȚIO- 
NÎND CU DĂRUIRE ȘI ABNEGAȚIE, AU 
ÎNCHEIAT RECOLTATUL ORZULUI PE 
ÎNTREAGA SUPRAFAȚA PLANIFICA
TA, REALIZÎND O PRODUCȚIE MEDIE 
DE 7 016 KG LA HECTAR. DEPĂȘIN- 
DU-SE ASTFEL SARCINILE PREVĂ
ZUTE.

Aceste rezultate se datoresc ajutorului și 

JODETDL VlLCEfl - 7010 kg la hectar
în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Vîlcea al 
P.C.R. raportează încheierea recoltării orzuiui de pe întreaga 
suprafață planificată de 3 175 hectare, obținînd o producție 
medie de 7 010 kg la hectar, față de 5 830 kg cît era prevăzut.

bunătățirea activității în zootehnie, unde 
am stabilit măsuri ferme, pe care le urmă
rim zilnic, pentru o îngrijire și furajare co
respunzătoare a animalelor, pentru întărirea 
climatului de ordine și disciplină in rîndul 
tuturor lucrătorilor din acest sector, in .așa 
fel incit anul acesta să realizăm integral 
efectivele planificate, iar producțiile ani
maliere să fie tot mai mari.

îngăduiți-ne să vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu răspundere comunistă pen
tru a obține în acest an recolte cit mai 
mari, conform cerințelor noii revoluții 
agrare, aducindu-ne o tot mai însemnată 
contribuție la’ ridicarea patriei noastre so
cialiste pe noi culmi de civilizație si 
progres.

ZAT RECOLTE MEDII DE PESTE 
8 000 KG LA HECTAR.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația 
județeană de partid, toți lucrătorii ogoare
lor din Bihor vor acționa cu răspundere 
sporită și întreaga lor capacitate de muncă 
pentru a obține in acest an cele mai bune 
rezultate în toate domeniile de activitate, 
sporindu-și astfel contribuția la ridicarea 
scumpei noastre patrii, Republica Socialis
tă România, pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

7016 kg la hectar

sprijinului permanent primit din partea 
dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, grijii ce o pur
tați dezvoltării și modernizării agriculturii 
noastre socialiste.

Vă incredințăm, tovarășe secretar gene
ral, că organizația de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Tulcea vor 
acționa cu dăruire revoluționară, in de
plină ordine și disciplină, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor de partid și 
de stat, a obiectivelor și sarcinilor noii re
voluții agrare.

ÎN JUDEȚUL DOLJ :
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Cioroiași — 9 660 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Urzicuța — 8 960 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Segarcea — 8 786 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Măceșu de Sus — 8 775 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Leu — 8 684 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Amărăștii de Sus — 8 500 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Gîngiova — 8 500 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Cerat — 8 473 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Dăneți — 8 333 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Amărăștii de Jos — 8 327 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Calicea Mare — 8 284 kg ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Celaru — 8 242 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Dăbuleni — 8 225 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Hast — 8 193 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Goicea Mare — 8 175 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Sadova — 8 171 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Calafat — 8 160 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție
Horezu-Poenari — 8150 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Maglavit — 8 150 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Caraula — 8 140 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă dc Producție 
Lipov — 8 140 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Plosca — 8 137 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Bistreț — 8 128 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Dobrești — 8 090 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Giubega — 8 089 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Unirea — 8 080 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Gighera — 8 080 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Dobrotești — 8 060 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Ghizdăvești — 8 047 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Castranova — 8 045 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Locușteni — 8 027 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Ostroveni — 8 020 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BACĂU :
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Nicolae Bălcescu — 9 545 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ :
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Grabaț — 9 270 kg la hectar
• Stațiunea Didactică Experimentală 

Timișoara — 8 860 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Șandra — 8 850 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Tomnatic — 8 638 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Lenauheim — 8 625 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Peciu Nou — 8 620 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Lovrin — 8 602 kg la hectar
® întreprinderea Agricolă de Stat 

Peciu Nou — 8 321 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Liebling — 8 310 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Recaș — 8 050 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN :
© Cooperativa Agricolă de Producție 

Moșteni — 9 260 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Bragadiru — 9 223 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Zimnicea — 8 760 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție

Siliștea-Purani — 8 527 kg la
hectar

• Consiliul Unic Agroindustrial de 
Stat și Cooperatist Furculești — 
8 358 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Măldăieni — 8 220 kg la hectar

9 Cooperativa Agricolă de Producție 
Tătărăștii de Sus — 8105 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL ARAD :
• Cooperativa Agricolă de Producție 

„23 August" Curtici — 9 120 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Nădlac — 8 696 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Aradu Nou — 8 612 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Sicula — 8 140 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Semlac — 8 060 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Cornești — 9 020 kg la hectar
0 întreprinderea de Stat pentru Creș

terea și îngrășarea Porcilor Bilciu- 
rești — 8 246 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI :
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

„IIo Și Min“ Dor Mărunt — 8 687 
kg la hectar

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Grădiștea — 8 593 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
„Steagul lui Lenin" Ciocănești — 
8 525 kg Ia hectar

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Sărulești — 8 200 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ:
0 Stațiunea de Cercetări Agricole 

Albota — 8 675 kg la hectar
0 Unitatea Agroindustrială Pitești — 

8 489 kg la hectar
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Pitești — 8 090 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Buzoiești — 8 040 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU :
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Remuș — 8 575 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Daia — 8 450 kg Ia hectar
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Prundu — 8 329 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Slobozia — 8 206 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Dărăști-Vlașca — 8131 kg la
hectar

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Giurgiu — 8 115 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Izvoru — 8 073 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL OLT :
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Scornicești — 8 560 kg la hectar
0 Asociația Economică de Stat și

Cooperatistă Horticolă Potelu — 
8 500 kg la hectar

0 Asociația Economică de Stat și 
Cooperatistă Horticolă Drăgănești 
— 8 500 kg la hectar

0 Herghelia Brebeni — 8 424 kg la 
hectar

0 Stațiunea de Cercetare Pomicolă 
Strejești — 8 410 kg la hectar

0 Asociația Economică de Stat . și 
Cooperatistă Horticolă Strejești — 
8 400 kg la hectar

0 Asociația Economică de Stat și Coo
peratistă Horticolă Vlădila — 8 300 
kg la hectar

0 Unitatea Agroindustrială Slatina — 
8 251 kg la hectar

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Redea — 8 210 kg la hectar

0 Stațiunea de Cercetări Agricole 
Caracal — 8 200 kg la hectar

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Deveselu — 8 200 kg la hectar

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Piatra-Olt — 8 200 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Seaca — 8 110 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Osica de Sus — 8 100 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Urzica — 8 100 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Călinești — 8 080 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Bucinișu — 8 079 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Brastavăț — 8 074 kg Ia hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Mogoșești — 8 070 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Mărgineni — 8 060 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Radomirești — 8 054 kg la hectar 

0 întreprinderea Agricolă de Stat 
Drăgănești-Olt — 8 053 kg Ia hectar 

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Negreni — 8 052 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Balș — 8 051 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Valea Mare — 8 050 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Vișina Veche — 8 050 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Birza — 8 044 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Dranovățu — 8 040 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Vădăstrița — 8 030 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Mîndra — 8 020 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Stoenești — 8 018 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Drăghiceni — 8 015 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Strejești — 8 015 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție 
Pleșoiu — 8 010 kg la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Producție

In telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, lucrătorii 
ogoarelor — țărani cooperatori, munci
tori, mecanizatori, specialiști — dintr-un 
mare număr de unități raportează că au 
incheiat recoltatul orzului, obtinind pro
ducții mari, superioare prevederilor de 
plan. La baza acestor realizări deosebite 
— se arată în telegrame — se află efec
tuarea, in perioadele prevăzute, a insămîn- 
tărilor și lucrărilor de întreținere, respec
tarea normelor agrotehnice, asigurarea 
densității optime de plante la unitatea de 
suprafață, aplicarea strictă a tuturor teh
nologiilor de lucru.

Puternic mobilizați de indicațiile și 
orientările secretarului general al partidu
lui, cei ce muncesc pe ogoare acționează 
in prezent la eliberarea terenurilor si în- 
sămîntarea culturilor duble, valorificind 
superior potențialul productiv al solului, 
precum și zestrea tehnico-materială de 
care dispune agricultura noastră socialistă.

In telegrame se raportează că au fost 
terminate pregătirile în vederea declanșă
rii recoltatului griului, asigurindu-se con

Mărunței — 8 010 kg la hectar 
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Studina — 8 010 kg Ia hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Traianu — 8 010 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Crușov — 8 010 kg la hectar
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Corabia — 8 010 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Oboga — 8 005 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Iancu Jianu — 8 002 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Scărișoara — 8002 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Rotunda — 8 001 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Băbiciu — 8 001 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Priseaca — 8 001 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Perieți — 8 001 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Barăști — 8 001 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Dobrun — 8 000 kg Ia hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Caracal — 8 000 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA :
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Rimnic — 8 530 kg la hectar
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Topraisar — 8 515 kg Ia hectar
0 Herghelia Mangalia — 8 510 kg la 

hectar

ÎN JUDEȚUL BUZĂU :
0 Unitatea Agroindustrială Buzău — 

8 500 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL VÎLCEA :
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Mădulari — 8 301 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Rm. Vîlcea — 8 225 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Voicești — 8 190 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Mihăești — 8 032 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de' Producție 

Sinești — 8 020 kg Ia hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Bugiulești — 8 016 kg la hectar
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Ghioroiu — 8 013 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA :
0 Asociația Economică de Stat și Coo

peratistă pentru Cultivarea Legu
melor Jirlău — 8 300 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR :
0 Cooperativa Agricolă de Producție 

Tulea — 8 043 kg la hectar

dițiile corespunzătoare efectuării in cel 
mai scurt timp și de cea mai bună calita
te a acestei lucrări. Este subliniat faptul 
că starea bună de vegetație a griului dă 
garanția obținerii unor recolte mari, su
perioare prevederilor. în telegrame se rapor
tează în legătură cu acțiunile ce se des
fășoară pentru întreținerea exemplară a 
culturilor de porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, pentru efectuarea lucră
rilor de sezon in legumicultură și viti
cultură, unde se estimează realizarea unor 
producții superioare, la nivelul cerințelor 
noii revoluții agrare.

Telegramele exprimă dragostea nețărmu
rită. înalta prețuire și calda recunoștință 
a lucrătorilor ogoarelor fată de conducă
torul iubit al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
statornică față de dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii, pentru creșterea nivelu
lui de trai al țărănimii, precum și anga
jamentul de a realiza în acest an cele 
mai mari producții vegetale și animaliere, 
contribuind, astfel, la înălțarea patriei 
noastre pe noi culmi de civilizație și 
progres.

y
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PREDAREA ȘTIINȚELOR SOCIALE

LA EXAMENUL ACTUALITĂȚII
în ansamblul disciplinelor școlare, științele sociale au o însemnătate 

deosebită, predarea lor așezînd, practic, bazele culturii politice și ideolo
gice a elevilor, deschizînd porțile înțelegerii, în spiritul socialis
mului științific, al documentelor partidului nostru, a _ evenimentelor 
vieții social-politice a țării și a lumii. Tocmai de aceea, în condițiile în 
care astăzi rolul factorului conștient în edificarea noii orînduiri a 
cunoscut o continuă amplificare, predarea științelor sociale în școală 
trebuie, la rindul său, să se desfășoare la cote superioare de eficiență 
formativă, să-și sporească necontenit forța de inrîurire și de convingere, 
în lumina unor atare exigențe, am organizat acum, la incheierea anului 
școlar, o dezbatere la care au participat cadre didactice și activiști de 
partid și de stat din județul Covasna, înfățișînd experiențe, inițiative, 
preocupări menite să contribuie atît la perfecționarea pregătirii politice, 
profesionale și metodologice a profesorilor ce predau științele social- 
politice, cit si la sporirea aportului acestor discipline la educația patrio
tică, revoluționară a tinerei generații.
Koncz Alexandru, directorul cabi

netului județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă : A- 
vind in vedere rolul deosebit al disci
plinelor sociale in formarea gindirii 
politice, economice, științifice a ele
vilor, ca și faptul că profesorii ce le 
predau constituie, prin bogăția cu
noștințelor de specialitate, prin ex
periența lor metodologică, o Impor
tantă forță a frontului educațional, 
comitetul județean de partid a acor
dat o permanentă atenție pregătirii 
lor, organizînd în acest scop, perio
dic, manifestări complexe. Acestea 
au vizat aprofundarea ideilor, teze
lor și orientărilor cuprinse în do
cumentele de partid nou apărute, 
integrarea acestora in lecțiile de ști
ințe sociale, în celelalte activități 
politico-educative pe care le desfă
șoară cadrele didactice în afara șco
lii. Astfel, la dezbaterile lunare or
ganizate la cabinet. împreună cu 
inspectoratul țcolar județean, au fost 
aprofundate ideile cuprinse în Tezele 
din aprilie șl în Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la marele 
forum democratic din noiembrie 1988. 
Consider foarte reușită, In acest 
sens, dezbaterea privitoare la struc
tura socială a populației, care a evi
dențiat prefacerile de ordin calitativ 
petrecute in cadrul clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității, 
caracteristicile procesului de omo
genizare socială in țara noastră, 
preocuparea partidului de a cunoaște 
și soluționa în chip științific con
tradicțiile ce apar în derularea aces
tui proces etc. O apreciere asemă
nătoare se cuvine și pentru dezba
terea privitoare la politica partidului 
privind dezvoltarea și modernizarea 
localităților ; desfășurată pe bază 
de Întrebări și răspunsuri, dez
baterea a evidențiat și lămu
rit nu numai principiile politicii 
partidului în acest domeniu, cl șl 
modul în care ele se aplică concret 
în județul nostru. Ceea ce sporește, 
după părerea noastră, valoarea aces
tor dezbateri este participarea siste
matică Ia asemenea întîlniri cu ca
drele didactice a membrilor biroului 
și secretariatului comitetului jude
țean de partid. începtnd chiar cu 
primul secretar.

Cadrele didactice ce predau știin
țele sociale Iau parte și la colocviile 
pe teme de istorie, economie, viată 
soclal-politică, organizate in ju
dețul nostru cu sprijinul unor insti
tuții de invățămint superior sau in
stitute de cercetări de specialitate 
din Capitală și din provincie. Inte
resul deosebit pe care 11 trezesc este 
determinat, credem, atît de actuali
tatea problematicii abordate, cit și 
de prezentarea sistematică, compe
tentă a celor mai recente concluzii și 
cîștfgurl ale cercetării de profil.

Pregătirea politică și profesio
nală este completată de dezba
terile metodice organizate trimes
trial pe discipline școlare, de schim
burile de experiență organizate cu 
membrii catedrelor de științe sociale, 
în acest cadru accentul cade tocmai 
pe acele preocupări și experiențe

valoroase privind Integrarea do
cumentelor de partid în lecții, folo
sirea în lecții a datelor desprinse 
din realitățile locale, sporirea audi
enței acțiunilor extrașcolare între
prinse. Sînt tot mai sistematic fo
losite aceste întîlniri pentru orga
nizarea unor lecții deschise de
monstrative, urmațe de dezbateri 
pentru susținerea unor referate și

rate chiar de elevi pentru gazeta de 
istorie și științe sociale din școală, 
orele de Informare politică în care 
explicarea evenimentelor actualității 
politice este nemijlocit asociată cu 
reluarea și adîncirea unor asemenea 
concepte. Sînt în acest sens de mare 
ajutor și lecțiile de economie politică 
sau socialism științific pe care cadrele 
didactice din liceul nostru le desfă
șoară în unități industriale din muni
cipiul Sfintu Gheorghe. în asemenea 
cazuri, cu ajutorul unor cadre de con
ducere din întreprindere, pornindu-se 
de la date și fapte familiare elevilor 
(deci de la concret spre general) s-au 
putut lămuri mai bine, pe înțelesul 
tuturor elevilor, unele noțiuni pre
cum progres tehnic, productivitate a 
muncii, eficiență economică, cheltu
ieli materiale etc.

Monica Rusu, profesor, Liceul In
dustrial nr. 2 : Și în predarea istoriei 
datele privitoare la aceste meleaguri 
au o importanță deosebită, mijlocind 
o mai aprofundată cunoaștere a «ve

Dezbatere organizată în județul Covasna

comunicări științifice, pentru pre
zentarea unor lucrări de referință în 
științele sociale.

Brîndușa Roman, profesor. Liceul 
de Matematică-Fizică ; în predarea 
istoriei patriei ținem seama înainte 
de toate de faptul că, așa cum se 
arată în documentele de partid, ea 
constituie temelia întregii activități 
politico-educative sau, cum memo
rabil au spus înaintașii, că ea este 
întîia carte de învățătură a neamu
lui. Ea trebuie să nască puternice și 
vii sentimente de mîndrie și admira
ție pentru eroii neamului, pentru 
cei pe a căror luptă, muncă și jertfă 
se sprijină ca pe o trainică temelie 
însuși prezentul țării, pentru forța 
de creație a poporului român, expri
mată în originale valori materiale și 
spirituale. De mare însemnătate sînt, 
în acest sens, pe lingă bogăția infor
mației utilizate la lecții, și eforturile 
pe care le întreprinde omul de la 
catedră pentru sporirea puterii de 
convingere a lecțiilor, prin folosirea 
documentelor de epocă, a paginilor 
literare cu forță evocatoare. Domniile 
strălucite și marile înfăptuiri ale vo
ievozilor Mircea cel Mare, Ștefan cel 
Mare ori Mihai Viteazul, de pildă, 
au fost slujite în cel mai înalt grad 
de fragmente din opera lui Eminescu, 
Sadoveanu ori Bălcescu, contribuind 
Ia reconstituirea cu putere emoțională 
•sporită a atmosferei epocii, la ințe- 
legerea greutăților ce au trebuit in- 
frinte. a măreției și însemnătății vic
toriilor dobîndite, 
pentru întregul 
porului român.

nimentelor esențiale ale Istoriei na
ționale. Folosite desigur în proporții 
diferite, după specificul lecțiilor, ni
velul de cunoștințe și particularități
le de vîrstă ale elevilor, asemenea 
date șl informații dau culoare fapte
lor trecutului, sporesc audiența în 
inimi și conștiințe a demersului di
dactic. Cu deosebire la lecțiile de 
sinteză, vizitele la muzeul județean 
de istorie ori predarea unor lecții 
în fața vitrinelor cu exponate din 
sălile acestuia au contribuit la înțe
legerea mai aprofundată a unor mo
mente de seamă ale trecutului națio
nal. O lecție cu destule abstracțiuni 
și generalități pentru elevi, cum este 
cea privind comuna primitivă, a fost 
altfel înțeleasă în fața exponatelor 
din muzeu, care i-au ajutat pe elevi 
6ă deslușească mai ușor caracteristi
cile acestei epoci, treptele străbătute 
de societatea omenească în acest răs
timp, momentele de culme atinse in 
epoca neolitică (ilustrate cu expo
nate aparținînd culturii Ariușd). în 
același mod au putut fi înțelese mai 
bine originalitatea civilizației dacice, 
caracterul său unitar și marele efort 
de apărare a țării întreprins de socie
tatea dacică. Exponatele muzeale au 
mijlocit, de asemenea, cu forța de 
netăgăduit a faptelor de viață mate
rială și spirituală, cunoașterea unor 
procese istorice fundamentale, pre
cum conviețuirea și simbioza daco
română, formarea poporului român și 
continuitatea sa neîntreruptă în vatra

în care s-a constituit ca entitate 
etnică distinctă. O lecție precum 
aceea privitoare la revoluția pașop
tistă, precedată de vizite prealabile 
la muzeu, a putut evidenția mai bine 
caracterul său unitar, prin identitatea 
programelor revoluționare, prin cau
zele comune care au stat la originea 
ridicării la luptă a românilor de pre
tutindeni, prin acțiunea concertată a 
forțelor innoitoare din cele trei țări 
românești, prin patrimoniul comun de 
obiective și țeluri lăsat moștenire 
sacră viitorului.

Desigur, la indemina profeso
rilor de istorie se află și alte 
modalități pentru adîncirea cu
noașterii trecutului național. Activi
tatea cercurilor de istorie este una 
dintre acestea. Experiența ne-a arătat 
că și aici un profund impact educativ 
îl au mai ales acțiunile vii, solicitînd 
participare afectivă deplină. S-au or
ganizat, astfel, o serie de concursuri, 
unul dintre cele mai reușite fiind a- 
cela axat pe ideea luptei pentru uni
tate a poporului nostru ca permanen
tă a istoriei românești. Se inițiază 
apoi vizite Ia locuri șl monumente 
istorice din județ ori pe itinerare is
torice din țară ; pentru a lî se asi
gura o finalitate instructivă și forma
tivă corespunzătoare, ele trebuie să 
beneficieze într-o măsură sporită de 
o pregătire prealabilă, prin precizarea 
scopului acestora și prin cunoașterea 
incipientă a obiectivelor de vizitat ; 
dat fiind că există adesea tentația 
înscrierii a cît mai multor obiective 
pentru vizitare și, prin aceasta, riscul 
supraîncărcării elevilor în cursul unei 
excursii, este necesar să se stabileas
că mai riguros numărul obiectivelor 
incluse intr-un traseu, asigurîndu-se 
răgazul necesar pentru a se cunoaște 
cît mai bine, aprofundat, aș zice, va
loarea și însemnătatea istorică a fie
căruia dintre ele.

Ungvăti Francisc, inspector Ia In
spectoratul școlar județean : ~
vii mai multor școli iau 
te la cercetările efectuate 
șantierele arheologice din | 
țul nostru. (La Chilieni — 
vii școlilor generale nr. 7 și nr. 4 
din Sfintu Gheorghe). O valoroasă ex
periență s-a acumulat în acest sens 
la Școala Generală din comuna Turia, 
unde elevii conduși de profesorul 
Arthur Coroiu au efectuat, sub în
drumarea muzeografilor de la insti
tuția județeană de profil, mai multe 
campanii de săpături. Și nu este de
loc o exagerare dacă afirmăm că da
torită acestei preocupări, materiali
zată în adevărate periegeze și cer
cetări de suprafață in întreaga zonă, 
elevii de aici au impus astăzi co
muna lor natală ca una dintre cele 
mai importante stațiuni arheologice 
din județ, ca loc al unor descoperiri 
de mare valoare istorică, acoperind 
o indelungată perioadă a trecutului.

Centrul de creație ți cultură „Cintarea României" din Lugoj Foto : S. Cristian

FORMAREA PRIN MUNCĂ Șl PENTRU

MUNCĂ A TINEREI GENERAȚII

obiectiv permanent al perfecționării invățămîntului

a consecințelor lor 
mers al vieții po-

profesor la LiceulBako Rozalia, 
Industrial nr. 2 : ,O condiție hotări- 
toare pentru asigurarea unei temei
nice pregătiri politice a elevilor o 
constituie formarea unui bogat bagaj 
de noțiuni teoretice, de concepte cu 
care operează aceste discipline, în
sușirea aprofundată a noțiunilor ab
solut necesare pentru înțelegerea 
problematicii social-politice. Pornind 
de la faptul că în școală ne propu
nem să formăm valori menite să 
dăinuie Întreaga viață, acordăm un 
important segment de timp, în ca
drul fiecărei ore, cunoașterii terme
nilor teoretici care alcătuiesc baza 
culturii politice a elevilor, Jmbogă- 
țind-o zi de zi cu noi noțiuni. Se 
folosesc cu bune rezultate dicțio
nare de termeni de specialitate elabo-

cine a
• Noiembrie, ultimul bal : SCALA
(11 03 72) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
STUDIO (59 53 15) — 10: 12,15; 14,30;
17; 19,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,45; 14,15; 16,30; 19.15
• Maria șl marea s COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19, ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19
• O vară eu Mara : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19
• Franțob Villon : VOLGA (79 71 26)
— 9; 13; 17
• Via(a ca o poveste (ritmul româ
nesc, Ieri șl ari) — 17; 19, In flecare 
zi mi-e dor de tine — 9; 11; 13; 13 : 
LIRA (317171)
• Marta șl MIrabela tu Tranzistorla : 
9: 11; 13; 15; Alo, aterizează străbuni
ca — 17; 19 : PACEA (71 30 85)
• „Bucuria" Iul Matveev : TIMPURI 
NOI (13 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata de pe rlu : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele: VIC
TORIA (16 28 79) — 8,45; 10,45; 13; 15,15; 
17,15; 19,30, FEROVIAR (50 51 40) 
11,15;’ 13,30; 15.45; 18;
• De la literatură la 
(11 86 25) — 9; 11,15;
20,15
• Colonelul Red! :
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Program special pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

9;
20
film : PATRIA
13,30; 15,45; 18;

LUCEAFĂRUL

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Un anotimp (ără 
nume — 18 ; (sala Atelier) : Clovnii 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Tinerii și ma
rea literatură camerală**. Anca Rațiu 
— vioara I, Silvia SImionescu — vi
oara a Il-a, Sorin Guttman — violă, 
Valeriu Popovici — violoncel — 17,30; 
(la Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România) : „Literatura con
trabasului** — GIOVANNI BOTTE- 
SINI (II). Săndel Smărăndescu, Con
stantin Rusu, Cătălin Rotaru, Liublma 
Kallnkova (R.P. Bulgaria), Dragoș 
Șerbănescu, Lucian Cior&ță — contra

Ele- 
par- 

! pe 
jude- 

ele-

Dezbaterea organizată în municipiul-reședință al județului Covasna a 
mai evidențiat, mai larg ori tangențial, și alte aspecte ce ar putea 
contribui la perfecționarea predării științelor'sociale, in general lp fcreș-g^ 
terea aportului cadrelor didactice de specialitate la'*activitatea ■' politico-''' 
educativă. între acestea — cerința realizării unor cabinete de științe so
ciale (deocamdată ființează doar cele de istorie) bine înzestrate, funcțțo*» 
nale, capabile să amplifice forța formativă a lecției de științe sociale ; 
necesitatea întăririi conlucrării dintre școli, inspectoratul școlar și între
prinderea cinematografică județeană pentru ca filmul artistic ori cel do
cumentar de inspirație istorică ori de actualitate să constituie o prezență 
mal sistematică in școli ; nevoia realizării cu o mai mare operativitate a 
unor noi hărți, planșe și scheme care să mijlocească atît înțelegerea unor 
evenimente de seamă ale trecutului, cît și a unor procese economice si 
social-politice contemporane ; se simte nevoia unor filme de scurt me
traj pe teme de istorie care să se adauge celor existente și care, neab- 
dicind de la acuratețea și rigoarea informației științifice, să se adre
seze în mai mare măsură inimii copiilor, determinind profunde trăiri 
sufletești ; o cerință care este valabilă și pentru discurile ori înregis
trările magnetice, capabile să evoce cu mereu reînnoită emoție mo
mente din marea carte a trecutului ; se impune stringerea legăturilor 
dintre școli și unitățile economico-sociale, pentru ca în acestea din urmă 
să se desfășoare cu mai mult folos și mai sistematic lecții recapitulative, 
sintetice.

Dezbatere realizata de S. ACHIM, C. T1MARU

Pasiunea și
colaboratori

Pentru un așezămînt de cultură 
care aspiră la performanțe artistice
— inclusiv premii la Festivalul na
țional „Cîntarea României" —, trei 
ani de existență nu înseamnă prea 
mult Mai ales pentru un club mun
citoresc — cu posibilități limitate de 
șelecție a artiștilor amatori. Cum a 
fost și cazul clubului muncitoresc al 
Fabricii de Zahăr din Tîrgu Mureș. 
Dar să recapitulăm. Dacă prin anii 
’60—'70 acesta era considerat cel mai 
bun club muncitoresc din municipiul 
de pe Mureș, în ultimii 15 ani el dis
păruse, practic, din viața spirituală 
a uzinei șl a orașului. Că este așa. o 
denotă următoarele. La 1 iunie 1986
— data la care clubul își reia activi
tatea — încăperile sale anexe serveau 
drept „depozit de materiale", iar 
„sala de spectacole" găzduia doar... 
ședințele de producție. Cît despre 
formațiile cultural-artistice, acestea 
erau reprezentate de un cerc foto cu 
cițiva membri și un viorist, care, une
ori, cînta la... nunți. Dacă aceasta 
era situația în urmă cu trei ani, în 
prezent clubul tîrgmureșean a ajuns . 
să fie o instituție respectabilă, locul 
unde cei (foarte mulți) care il frec
ventează nu vin doar să joace șah, 
table sau tenis de masă, ci — cum 
frumos sublinia animatorul lui, pro-

fesorul Filip Stoica 
văța ceva de la 
i-a înzestrat cu 
creatoare sau 
Din decembrie 
nisarea unei 
ziții de artă plastică avea să însemne 
„renașterea" acestui așezămînt de 
cultură, el a devenit un punct de re
ferință pentru mișcarea artistică de 
amatori. în acest lăcaș — care dis
pune, între altele, de o sală de spec-

k

La începutul lunii iunie s-a des
fășurat, la Iași, faza națională a celei 
de-a IV-a ediții a manifestării meto
dico-științifice „Creativitate și efi
ciență în invățămint". Că a fost cea 
mai cuprinzătoare ediție de pînă 
acum este un fapt de ordinul eviden- 

. ței : situind-o in cadrul Festivalului 
național „Cintarea României" și de- 
dicînd-o celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă și Congresului al XIV-lea al parti
dului, Ministerul Educației și învăță
mîntului, împreună cu Comitetul 
Uniunii Sindicatelor din Invățămint, 
Știință, Cultură, Poligrafie, Pre
să și Edituri au reușit, pe baza 
experienței de pînă acum, să-i 
confere recentei reuniuni am
ploare și un mai pronunțat caracter 
de lucru. Iar unul dintre Izvoarele 
ambianței stimulative a fost neîn
doielnic alegerea Iașiului ca gazdă a 
recentei manifestări; Iașiul ca pres
tigioasă cetate românească de cul
tură, științifică, economică și edili
tară; Iașiul ca punct de interferență 
în spațiul omagierilor pe care, la ceas 
de solstițiu centenar, întregul popor 
românesc le închină marilor săi crea- 

ei Creangă. UrJașiv 
deci, șî-au dat întîlnire peste 900 de 
cadre didactice din invățămintul de 
toate gradele, care au prezentat peste 
500 de comunicări metodico-științifi- 
ce ți aproape 200 mijloace de invăță- 
mînt, toate acestea fiind subsumate 
tematicii „Educația prin muncă și 
pentru muncă a tinerei generații, in
tegrarea invățămîntului cu cercetarea 
științifică, producția și practica so- 
cial-politică — proces revoluționar de 
înnoire și modernizare a școlii româ
nești". Selecția acestor lucrări s-a e- 
fectuăt pe o bază largă, cu extindere 
de la o ediție la alta. Astfel, dacă 
la prima ediție (1981—1983) a mani
festării metodico-științifice „Creati
vitate și eficiență in învățămînt", nu
mărul cadrelor didactice participante 
la faza de masă s-a ridicat la 25 124, 
iar lucrările prezentate la acest nivel 
au ajuns la 24 382, la recenta ediție, 
a IV-a, cifrele respective au crescut

competența
permanenți

„pentru a în- 
cei pe care natura 

unele aptitudini 
însușiri artistice". 

1986, cînd ver- 
apreciate expo-

ți permanență actului artistic, forma
țiile înființate încadrîndu-se organic 
in conștiința fabricii, a locuitorilor 
din zonă și în viața spirituală a ora
șului. In total, peste 20 de activiști 
culturali formați la „școala metodică 
a clubului". Teodor Borz (coordonato
rul cenaclului literar), Horea Remus 
F.pure (animatorul cercului de artă 
plastică), Kerekeș Peter (inițiatorul 
cercului cine-foto), Aved Erwin, Or
ban Blaj, Cisser Iosif (conducători de

ÎN JUDEȚUL MUREȘ

bas, Viorica Rădol — plan, Mircea 
Călin — vioara I, Violeta Călin — 
vioara a Il-a, Gabriel Bălă — violă. 
Dan Joițiu — violoncel — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Tine
rețea unui vis — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 7 5 46): Tre
nurile mele — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) ; Uriașii munților 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Arta iubirii 
(premieră) — 19
• Teatrul „Nottara** (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada cu vișini — 18 ; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română** (13 13 00) : Meridiane fol
clorice — 18,30

tacole cu 250 de locuri, 3 săli de re
petiții. o sală de expoziții și un ate
lier de artă plastică, un punct de 
documentare politico-ldeologică, un 
cineclub, cabine pentru artiști ama
tori și altele — aveau să ia ființă și 
să se afirme, în ultimii trei ani, nu
meroase formații artistice, soliști șl 
cercuri cu activitate permanentă, a 
căror prezență s-a impus nu numai 
în oraș și în județ, ci, adeseori, și în 
afara lui.

Și acest fapt are, ca întotdeauna, 
la bază oamenii, acei oameni cu o 
neobișnuită sete de cultură, de al 
căror nume se leagă întreaga viață 
spirituală a uzinei, ca și a orașului. 
Vom sublinia, intii de toate, că, deși 
profesorul Filip Stoica, responsabilul 
și animatorul clubului, nu are „în 
schemă** nici un instructor retribuit, 
clubul — sprijinit „trup și suflet" de 
directorul fabricii, Augustin Mănișor, 
și de Augustin Șandor, președintele 
comitetului sindical — a reușit să se 
înconjoare de un valoros grup de co
laboratori. de un larg activ obștesc 
(din fabrică, dar și din unitățile eco
nomice din zonă), care au făcut ca 
numărul cercurilor, al soliștilor și al 
formațiilor să crească de la o lună la 
alta, să înregistreze, valoric, salturi 
calitative. „Cunoscînd fiecare loc de 
muncă, pe fiecare membru al grupe
lor sindicale — aprecia responsabilul 
clubului — în activitatea noastră am 
încercat, și cred că am reușit, să con
stituim un nucleu de oameni (adevă
rat! «lideri» culturali) pasionați și 
pricepuți (ei înșiși artiști amatori și 
buni pedagogi), fără de care actul 
cultural rămîne o simplă promisiune, 
un deziderat". Strădania aceasta, con
tinuată în timp, avea să dea amploare

cercuri tehnico-aplicative), Traian 
Costea și Dan Glasu (actori ai Tea
trului Național, instructori ai forma
ției de teatru și ai montajului lite
rar) — ca să dăm doar aceste exem
ple — sînt adevărați modelatori ai 
vieții culturale a uzinei și a orașu
lui. . ...................................
trei 
din 
din 
tori ... . _ .
arta fotografică) și nici o formație 
artistică, în prezent acest lăcaș de 
cultură numără peste 10 formații ar
tistice, cercuri de creație și de inter
pretare, soliști vocali și instrumen
tiști, care însumează aproape 150 de 
artiști amatori — muncitori, intelec
tuali, cadre tehnice de la fabrica de 
zahăr, dar și lucrători de la alte uni
tăți economice din zonă, cum sînt 
„IMATEX", „Prodcomplex" și altele. 
Relevantă este însă nu atît creșterea 
cantitativă, cît, mai ales, cea calita
tivă a formațiilor și cercurilor, frec
vența cu care ele apar în rîndul oa
menilor muncii din oraș și din județ. 
Alături de formația de muzică ușoa
ră (care a dat „tonul" în privința 
apariției în fața spectatorilor), in 
ultimii doi ani și jumătate și alte 
formații, cercuri și soliști au impus 
și afirmat viguros prestigiul clubului 
în oraș, județ și în afara lui. între 
acestea se numără formația de tea
tru (cu statut de teatru muncitoresc), 
montajul literar-artistic, grupul vocal 
feminin și cel satiric, formațiile de 
muzică ușoară instrumentală „Con
sens" și „Europolis", taraful și for
mația mixtă de jocuri populare româ
nești (ce valorifică folclorul de pe 
Mureș și Tîrnave), cenaclul artistic

Să precizăm că dacă în urmă cu 
ani clubul fabricii de zahăr (una 
cele mai vechi unități de profil 
țară) avea doar 4—5 artiști ama- 
(in fapt, niște îndrăgostiți de

„Mîmesis** (un apreciat atelier de 
creație plastică) și altele, cărora li se 
adaugă un valoros grup de creatori și 
interpreți individuali. Valoarea aces
tora o atestă, între altele, atît pre
zența (aproape săptămînală) pe sce
nele așezămintelor culturale din sate
le și orașele județului, cit și aprecie
rile din cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României". Bunăoară, ce
naclul „Mimesis" — care în ultimii 
doi ani a deschis opt expoziții de 
artă plastică în orașele județului, in
clusiv la galeria revistei „Vatra" — 
a obținut (chiar la prima participare) 
titlul de laureat al Festivalului na
țional „Cîntarea României". Și nu 
numai el. Dar să rememorăm. După 
ce în ziua de 9 decembrie 1986 for
mațiile artistice (proaspăt constitui
te) erau reunite, in urma a zeci de 
repetiții, într-o manifestare artistică 
complexă, în vederea primei prezențe 
în festivalul muncii și creației, un an 
mai tîrziu (Ia 25 decembrie 1987), la 
clubul fabricii aveam să aflăm, în ca
drul unei festivități, că în Festivalul 
„Cîntarea 
zahăr (ca 
nuse locul 
Consiliului 
cialiste, iar directorul ei
Mănișor) și responsabilul clubului 
(Filip Stoica) — diploma de onoare 
ca activiști culturali. Totodată, un 
număr de formații, interpreți și crea
tori individuali au fost lau- 
reați, acest club obținînd, în total, 
12 premii în ediția precedentă a Fes
tivalului „Cîntarea României" (eta
pa republicană). Dar din cite 
aveam să aflăm, cel mai măre cîștig 
a fost altul : reinnodarea tradiției cul
turale într-o veche citadelă muncito
rească-, faptul că. în prezent (dar cu 
mari deschideri și perspective în vii
tor), formațiile și creatorii săi (in 
continuă perfecționare și diversifica
re) sînt o prezentă activă în viața 
spirituală a municipiului și județu
lui. Dacă adăugăm la aceste realizări 
succesele celor 6 comisii de răspîn- 
dire a cunoștințelor științifice și teh
nice. a brigăzii științifice, precum și 
activitatea prodigioasă a bibliotecii 
tehnice, ca și a celei cu carte be
letristică, se profilează în adevăra
tele proporții meritoria contribuție a 
acestui club muncitoresc la edifica
rea omului nou.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

României" fabrica de 
unitate economică) obți- 
I și Diploma de onoare a 
Culturii și Educației So- 

(Augustin

Ia 95 815 șl, respectiv, la 78 382. Așa se 
explică, în bună măsură, calitatea lu
crărilor prezentate Ia Iași, înalta lor 
ținută teoretică și practică, semnifi
cația lor, în mare parte, de sinteză a 
unor preocupări metodico-științifice 
îndelungate, adeseori de o viață, ma
nifestate de autori, cadre didactice 
din invățămintul nostru.

Bat fiind deci cimpul larg in care 
s-a operat selecția, nu e de mirare că 
aproape tot ce s-a prezentat în cele 
16 secțiuni ale manifestării de la Iași 

•— cu folosirea, în procesul demonstra
ției, inclusiv a tehnicii moderne de 
calcul — se situează în zona intere
sului deosebit. Lucrările sintetizau, 
adeseori, cum spuneam, preocupări 
didactico-științifice de o viață, se re
fereau nu o dată la aspecte dintre 
cele mai diferite — și mai dificile — 
ale specialității și căutau soluții opti
me problemelor controversate. In 
secția de științe filologice, la sub- 
secția de limba și literatura română, 
tematica lucrărilor prezentate a îm
brățișat un spațiu amplu, de la sim
boluri în poezia eminesciană la mo
dele latine pentru conversiunea ro
mânească. de la spiritualitatea româ
nească în lumina, receptării operei 
lui Ion Creangă, la-modelarea mate
matică a conceptului de accesibilitate 
în manualele școlare,, de la orizontul 
de cultură generală și spirit creativ 
în compunerile libere ale elevilor din 
clasele gimnaziale la elemente deter
minate de interferență dialectal- 
literară In competența de comunicare 
a elevilor. Așa se face că aproape n-a 
existat aspect legat de statutul disci
plinei de limba și literatura română' 
în școala de toate gradele care să nu 
fi fost abordat. Bine condusă, axată 
mai totdeauna pe aspecte majore și 
beneficiind de dezbateri substanțiale, 
sesiunea secțiunii a IlI-a, de științe 
filologice, a prilejuit, în amfiteatrul 
„Alexandru Philippide" al Universi
tății, un veritabil eveniment științific, 
iar un asemenea atribut, cum avea 
să reiasă ulterior din discuțiile pe 
care le-am purtat cu participant șî 
de la alte secțiuni, poate fi pe drept 
asociat întregii sesiuni.

Bilanțul reuniunii este, așadar, po
zitiv. dar unul dintre punctele de sus
ținere ale acestei concluzii il regăsim 
și in bogatele învățăminte de auto- 
perfecționare oferite pentru viitor. Iar 
intre acestea, la loc de frunte se si
tuează cerința concentrării problema
ticii dezbătute — altminteri, cum 
spuneam, foarte largă — pe cîteva 
direcții esențiale, de fond și de amplă 
perspectivă practică, metodologică, 
prin parcurgerea cărora să se înregis
treze mai pregnant saltul calitativ 
așteptat în sistemul școlar de preda
re și învățare. A produs o frumoasă 
impresie cuvîntul președintei Comi
tetului Uniunii Sindicatelor din în- 
vățămînt. Știință, Cultură, Poligrafie, 
Presă și Edituri, rostit în plenul ma
nifestării, potrivit căruia nu întot
deauna ideile valoroase formulate în 
asemenea simpozioane se și aplică in 
practica invățămîntului, cooperarea 
inter și pluridisciplinară se situează 
încă sub posibilități ; ca atare, aceste 
manifestări s-au resimțit pînă astăzi 
mai puțin asupra climatului de mun
că, de răspundere de la nivelul fie
cărui colectiv didactic. Or, pentru ca 
rolul lor să crească, ar fi mai potrivit 
ca normele organizatorice ale reuniu
nii să favorizeze pe viitor elaborarea 
și selectarea unor lucrări care să 
ofere un răspuns direct, concret și 
autorizat întrebării fundamentale : 
cum putem spori creativitatea și efi
ciența in invățămint ? în cazul 
profesorilor de limba și literatura ro
mână, bunăoară, creativitatea și efi
ciența în învățămînt ar fi fost servi
te superior prin subsumarea comuni
cărilor unei teme fundamentale: cum 
predăm pe Eminescu și Creangă. 
La urma urmei, tocmai prin rapor
tare sistematică la nucleele sale va
lorice fundamentale pot înregistra, 
atît literatura, cît și limba, un statut

superior In Invățămint, unde rostul 
educativ al acestor discipline este, ce! 
puțin, să configureze și să inspire' un 
ideal de perfecțiune, ca cel dinții 
factor catalizator in formarea per
sonalității tinerilor. Nu intimplă- 
tor cele mai vii și mai rod
nice dezbateri din amintita sub- 
secțiune au fost generate tocmai 
de cele trei comunicări (din totalul 
celor 18 programate) consacrate ope
rei lui Eminescu (două) și Creangă 
(una) : prin raportare la înaltul idea! 
al muncii și la travaliul artistic al 
marilor noștri creatori, educarea prin 
muncă și pentru muncă a tinerei ge
nerații — tema însăși, permanentizată 
de la o ediție la alta, a manifestării 
metodico-științifice „Creativitate și 
eficiență in invățămint" — își află 
în domeniul limbii și literaturii ră
mâne un larg și valoros teren de ma
nifestare. Apoi concentrarea temati
cii comunicărilor intr-o astfel de arie, 
relativ mai restrînsă, dar cu implica
ții mai profunde, ar favoriza, ca timp, 
dar și ca interes, o dezbatere mai 
aprofundată in fiecare secțiune, cu 
numeroase elemente corelative, pluri 
și interdisciplinare. Să nu uităm că 
cel mai m»re potențial de creativita
te și eficiență ai Imanifesțărilor de â- 
cest gen izvorăște nu numai din ți
nuta, și cu atît mai puțin din numă
rul comunicărilor,' ci mai cu seamă 
din faptul că sînt reunite laolaltă sute 
de cadre didactice cu preocupări co
mune, care pot să favorizeze dialogul, 
schimbul larg de experiență, de in
formații, de opinii.

De altminteri, o seamă de obser
vații, formulate pe baza realităților 
dintr-o secțiune sau alta, converg, 
în esență, spre aceleași concluzii 
de mai sus. Bunăoară, in urma 
discuțiilor pe care le-am purtat 
cu prof. univ. dr. ing. Dumi
tru Fodor, rectorul Institutului de 
Mine din Petroșani și președintelui 
biroului secției a XlV-a, de cerceta
re și producție, cu prof. univ. dr. Mi
hai Todosia, din biroul secției a 
XV-a, de conducere științifică și ac
tivitate economică, precum și cu 
autori ai comunicărilor prezentate în 
celelalte secții, am desprins opimacă 
manifestarea „Creativitate și eficien
ță în invățămint" este socotită ca 
bine venită, tocmai prin emulația de
clanșată în rindul tuturor cadrelor 
didactice, prin vehicularea informa
ției novatoare, din care o bună parte 
ajunge să fie brevetată, prin asimi
larea, de pe această bază, a unui nu
măr din ce in ce mai mare de mij
loace de invățămint. în procesul di
dactic. Stăruie însă și cîteva doleanțe, 
iar prima, in ordinea frecvenței, este 
concentrarea tematicii, ori, mai bine 
zis, esențiali zarea ei, astfel încît să se 
asigure un fond mai amplu de dezba
tere novatoare prin diminuarea ca
racterului expozitiv și general vala
bil, specific multora dintre comunică
rile prezentate. Pe această cale s-ar 
mai reduce și din dificultatea anali
zelor comparatiste, efectuate în ve
derea premierilor finale, dificultate 
izvorind mai cu seamă din faptul că 
In una șî aceeași secție sînt prezen
tate cîteva zeci de lucrări din patru, 
cinci sau, uneori, chiar din șase spe
cializări, nu întotdeauna foarte înru
dite ; soluția de compromis la care 
s-a apelat uneori pină acum, ca 
aproape toate comunicările prezenta
te in unele secții să fie premiate, nu 
pare a fi stimulativă, în pofida apa
rențelor. Multe alte argumente sint 
aduse în sprijinul întăririi, sub raport 
valoric, a sistemului de selecție a 
lucrărilor, astfel încît fiecare nouă 
ediție a manifestării metodico-știin
țifice „Creativitate și eficiență în în
vățămînt" să fie scoasă de sub zodia 
unei serii și transformată, firesc, in
tr-un autentic salt calitativ.

Mihal IORDANESCU 
Manole € ORC ACI 
corespondentul „Scinteii"

Spectacole, excursii pentru
oaspeții Litoralului

Pentru turiștii aflați pe Litoral se 
organizează zilnic excursii pe mare 
cu nava „Dlerna", iar la bordul va
sului de pasageri „Flamingo" se pot 
efectua, de asemenea, excursii pe 
Canalul Dunăre-Marea Neagră.

A început turneul pe Litoral al 
Teatrului de Stat din Sibiu. Pină la 
3 iulie, colectivul artistic al acestui 
teatru va prezenta în stațiunile Ma
maia, Eforie-Nord și Sud, Costi- 
nesți, Neptun și Mangalia două din 
piesele aflate în repertoriul său : 
„Feudalii", de Carlo Goldoni, și 
„Lunga poveste de dragoste", de 
Tudor Popescu. In continuare, vor 
fi prezente cu turnee pe Litoral tea
trele naționale din București, Iași, 
Craiova și Cluj-Napoca.

Recent a ieșit de sub tipar o lu
crare de mare interes pentru tu
riștii Litoralului — „Agenda de va
canță".

In cele 130 de pagini bogat, ilus
trate sint redate informații utile din 
domenii diverse, constituind un ve
ritabil ghid pentru vizitatorii români 
și străini ai Litoralului.

Teatrul dramatic din Constanța 
prezintă la Mamaia, Eforie-Nord, 
Aurora și Saturn noul spectacol de 
sunet și lumină „Troia in flăcări".

O noutate a actualului sezon in 
stațiunea Mamaia .* în perimetrul 
grădinii japoneze de pe malul lacu
lui Mamaia a fost amenajată o 
ceainărie in stil japonez.

(Agerpres)
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TELEGRAMA ADRESATĂ Domnului SEYYED ALI KHAMENEI
Islamice Iran, 
Islamice Iran

Conducătorul Republicii 
Președintele Republicii

Tovarășului REZSO NYERS
Președintele Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la adunarea festivă consacrată Zilei grănicerilor

TEHERAN 
calitate de conducător al Repu- 
de a vă adresa sincere felicitări

stimate 
Ceaușescu,

Mult iubite ți 
tovarășe Nicolae 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 

Comandant suprem al forțelor armate,

Tntr-o deplină unitate de cuget și simțire cu toți fiii 
patriei care-și fac datoria la fruntarii sub flamurile glo
riosului nostru tricolor, participanții la adunarea festivă 
din Capitală consacrată sărbătoririi Zilei grănicerilor Re
publicii Socialiste România iți exprimă din adîncul ini
milor alese sentimente de profundă stimă, înaltă pre
țuire și nemărginită1 dragoste fată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit 
fiu al poporului român, marele Erou intre eroii neamu
lui, ilustrul conducător al partidului și statului nostru, 
ctitor al României socialiste moderne, personalitate pro
eminentă a contemporaneității, luptător neînfricat 
triumful idealurilor nobile de pace și progres pe 
noastră.

în acest moment sărbătoresc, grănicerii patriei 
primă profunda lor recunoștință pentru tot ce ați făcut 
șl faceți spre binele țării și fericirea poporului, pentru 
titanica activitate desfășurată în fruntea partidului și 
statului, in scopul făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării țării spre comunism, creșterii 
neîntrerupte a prestigiului ei în lume, întăririi capacită
ții de apărare, consolidării permanente a independentei 
și suveranității României.

Cu alese sentimente de respect și adîncă gratitudine, 
grănicerii aduc, totodată, un profund omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și de stat, savant de largă recunoaștere interna
țională, pentru activitatea revoluționară dăruită cu gene
rozitate Înfăptuirii politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru contribuția strălucită ce 
o aduce la înflorirea științei, invățămîntului, artei și cul
turii românești.

pentru 
planeta

vă ex-

întregul personal al trupelor de grăniceri, animat de 
pilduitoarea dumneavoastră activitate revoluționară, dihd 
o înaltă apreciere tezelor, ideilor și orientărilor de ex
cepțională însemnătate teoretică șl practică cuprinse in 
magistrala Expunere pe care ati prezentat-o de la tri
buna înaltului forum al democrației muncitorești-revo- 
luționare din noiembrie 1988 și în cuvîntarea la'. Plenara 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1989, vă raportează, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că acționează cu 
abnegație și răspundere comunistă pentru realizarea unei 
noi calități, superioare, in procesul instructiv-educativ, 
întărirea ordinii și disciplinei, respectarea strictă a hotă
rârilor de partid, a regimului juridic de frontieră, legilor 
țârii și regulamentelor noastre, pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor Directivei privind pregătirea militară 
și politică a armatei în cincinalul actual.

Ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și militarii în ter
men grăniceri, mobilizați de organele si organizațiile de 
partid, în strinsă colaborare cu organele Ministerului de 
Interne, luptătorii din gărzile patriotice și celelalte for
mațiuni de apărare, cu populația din zona de frontieră, 
își vor consacra toate eforturile pentru îndeplinirea cu 
înaltă răspundere patriotică și vigilență revoluționară a 
misiunii de bază încredințate de partid și popor — paza 
și apărarea frontierei de stat, întîmpinînd cu. rezultate 
foarte bune, în toate domeniile de activitate, cea de-a 
45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

Cu prilejul Zilei grănicerilor, permiteți-ne să vă asi
gurăm solemn, mult stimate tovarășe comandant suprem, 
că ostașii grăniceri, aflați la datorie sub drapel, la școala 
bărbăției și curajului, a educației politice.' patriotice și 
revoluționare, iși vor consacra toate eforturile pentru 
sporirea capacității combative a marilor unități și uni
tăților, astfel Incit la chemarea patriei și partidului, la 
ordinul dumneavoastră, să apere. împreună cu întreaga 
oștire, cu poporul, zădărnicind orice acțiune a oricărui 
agresor care ar atenta la cuceririle revoluționare, inde
pendența, suveranitatea și integritatea teritorială ale 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in 
blicii Islamice Iran, am deosebita plăcere _ 
și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea înaltei misiuni cu care ați 
fost învestit în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Isla
mice Iran.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că rela
țiile dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran se vor 
extinde și dezvolta tot mai mult în viitor, pe baza înțelegerilor convenite 
împreună în timpul vizitei dumneavoastră la București, la începutul acestui 
an, în interesul celor două țări și popoare prietene, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CENTENAR EMINESCU

Cu prilejul Zilei grănicerilor Re
publicii Socialiste România, in uni
tățile și subunitățile de grăniceri 
s-au desfășurat numeroase activități 
politico-educative și cultural-artisti- 
ce în scopul mobilizării tuturor mi
litarilor la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor.

La Casa Centrală a Armatei a avut

loc o adunare festivă la care au 
participat cadre militare active și in 
rezervă, membri ai gărzilor patrio
tice și ai detașamentelor de pregăti
re a tineretului pentru apărarea pa
triei, pionieri din cercurile „Priete
nii grănicerilor", alți invitați.

într-o atmosferă de puternică

Însuflețire patriotică, participanții 
la adunarea festivă au. adresat 
o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al for
țelor armate.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE

în numele Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez 
felicitări și cele mai bune urări cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția 
de președinte al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

îmi exprim speranța că relațiile dintre Partidul Comunist Român șl Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre România și Ungaria vor cunoaște o 
îmbunătățire și dezvoltare, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc. în interesul poporului român și poporului 
ungar, al colaborării reciproce și bunei vecinătăți, al cauzei socialismului și 
păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului WILLIAM KASHTAN
Președintele Comitetului. Central 

al Partidului Comunist din Canada

Poetului național, care prin opera 
sa a dat străluciri inegalabile limbii 
și cugetării românești, conferind 
dimensiuni universale literaturii 
noastre, continuă să-i fie dedicate, 
in acest an centenar, diverse mani
festări.. Astfel, la Opera Română din 
Cluj-Ndpoca a avut loc recent pre
miera spectacolului „înger și demon" 
de Tudor Jarda, un colaj de versuri 
eminesciene, armonizate cu o ilus
trație muzicală originală.

Preocupările operei clujene pentru 
montarea unor 
tutui sînt mai 
referință fiind, 
ceafărul" de 
„Geniu pustiu" 
trescu.

Un omagiu este adus poetului și 
de Opera Română, din București. 
Spectacolul de operă „Eminescu" 
(muzița Paul Urmuzescu) va fi pre
zentat, in premieră, pe prima scenă 
lirică a țării la 2 iulie.

Filarmonica „George Enescu" din 
Capitală, continuînd seria reprezen
tațiilor artistice consacrate marelui 
poet, a programat un nou spectacol 
de poezie și muzică „Centenar Emi
nescu".

capodopere ale poe- 
vechi, spectacole de 
spre exemplu, „Lu- 
Nicolae Bretan și 
de Gheorghe Dumi-

★
Comitetului jude- 

și educație socia- 
Național din Cluj- 

„Constelația

tn organizarea 
țean de cultură 
listă, la Teatrul 
Napoca, sub genericul 
Eminescu", a avut loc o manifestare 
omagială, in cadrul căreia a fost 
evocată contribuția poetului la dez
voltarea limbii și literaturii române. 
A fost urmărit in continuare spec
tacolul literar-muzical-coregrafic 
„Eminesciana", susținut de actori ai

VARĂ
la cel mai bun nivel de organizare!
dolj: La secerișul griului,

de la început, amplă
mobilizare de forțe

Rezultatele bune în amenajarea
pășunilor să nu fie anulate

de o folosire nechibzuită

Teatrului Național, soliști ai Operei 
Române și corul Filarmonicii de 
Stat.

Simpozionul ..Mihal Eminescu" — 
poet pentru eternitate", organizat de 
Asociația scriitorilor, a pus in lumină 
activitatea de dramaturg, prozator, 
ginditor și publicist a lui Mihai 
Eminescu, dragostea sa profundă 
pentru țară, pentru poporul român, a 
cărui existentă a constituit izvorul 
viu al minunatei sale creații.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei 
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, din 
al Partidului Comunist Român și a mea personal, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi 
succese in îndelungata activitate de militant comunist, dedicată statornic 
promovării intereselor fundamentale ale oamenilor muncii din Canada.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Canada se vor dezvolta 
in continuare în interesul lor reciproc și spre binele celor două țări și po
poare, al cauzei independenței, păcii și socialismului in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

dumneavoastră de naștere, 
partea Comitetului Centrai 

felicitări călduroase

Creșterea rolului conducător al partidului
(Urmare din pag. I)

După ce au încheiat secerișul or
zului pe cele 28 300 hectare, obținind 
cea mai mare producție medie reali- 
-ată vreodată in Dolj, respectiv 

605 kilograme la hectar la recol
tare. oamenii muncii de pe ogoarele 
acestui județ au trecut cu toate 
forțele la secerișul griului. Această 
lucrare a fost declanșată, mai intii, 
in unitățile agricole cultivatoare din 
sudul județului — in consiliile agro
industriale Bechet, Calafat, Brato- 
voești, Dăbuleni și Poiana “Mare — 
acolo unde predomină solurile nisi
poase, urmind ca de la o zi la alta 
aria acestuia să se extindă. „In pro
gramul de măsuri al campaniei de 
vară am prevăzut ca întreaga supra
față de 130 270 hectare griu și se
cară să o recoltăm, in fiecare unitate 
cultivatoare, in cel mult 8 zile bune 
de lucru, ne-a spus tovarășul Radu 
Zezeanu, secretar al comitetului ju
dețean de partid. Dezvoltînd expe
riența acumulată la recoltarea orzu
lui, întreaga atenție este îndreptată 
acum pentru folosirea cu chibzuință 
a fiecărei ore bune de lucru, utili
zarea la capacitate maximă a celor 
2 402 combine, a celorlalte utilaje 
agricole și mijloacelor de transport, 
evitarea oricărei forme de risipă,
astfel incit să nu se piardă nimic 
din recolta bogată a acestui an".

Prezenți în mai multe unități 
agricole din Clmpia Dunării și a Jiu
lui acum, la începutul campaniei de 
seceriș a griului, am fost martorii 
unei atmosfere de muncă spornică, 
angajante, a unor acțiuni ce dau 
garanție că lucrătorii ogoarelor dol- 
jene sint ferm hotăriți ca în acest 
an să obțină producții la nivelul 
exigențelor noii revoluții agrare. Fi
nalizarea recoltării orzului nu a în
semnat de fapt retragerea combine
lor din cimp, ci trecerea lor — pe 
baza ordinului de lucru semnat de 
președintele comisiei de recoltare din 
fiecare unitate agricolă — direct în 
lanurile de grîu, acolo unde plan
tele au ajuns la maturitate. Așa, 
bunăoară, se procedează la Coopera
tiva Agricolă din Amărăștii de Sus. 
„Pentru a evita pierderile am recol
tat orzul în pirgă și am obținut o 
producție de 8 500 kg la hectar, față 
de 7 500 kg, cit s-a prevăzut, ne spu
ne Inginerul Marcel Nițu, președin
tele cooperativei agricole. Vrem să 
depășim și planul la griu. Pentru

aceasta verificăm de măi multe ori 
pe zi starea de vegetație, intrucît 
in zona nisipoasă, unde nu se poate 
secera dimineața, putem recolta 
după-amiază. Nu așteptăm coacerea 
lanului in intregime, ci, cum se 
vede, acționăm cu combinele grupa
te. pe zone mai restrinse".

In toate unitățile unde griul a 
ajuns la maturitatea deplină, secerișul 
se desfășoară temeinic organizat, cu 
toate forțele și in flux. Pe terenurile 
cu grîu ale C.A.P. Bratovoești, de 
exemplu, cultura a ajuns peste tot 
la maturitatea deplină. Iată de ce, 
dis-de-dimineață, imediat ce s-a pu
tut intra la seceriș, 47 de combine 
au luat cu asalt lanurile. Fiecare 
dintre ele aveau montate colectoare
le de pleavă (prin programul jude
țean se prevede ca în acest an 
în cămările furajere să se depoziteze 
39 100 tone pleavă), efectuate regla
jele corespunzătoare, combinerii 
primind ordin de lucru scris. La ca
pătul tarlalelor se afla atelierul mo
bil dotat cu piese de schimb, grup de 
sudură, iar Gheorghe Marin. Nicolae 
Vrăjitoru, Ion Dinescu și Marin Io- 
nescu, oamenii pentru intervenții, 
erau la datorie. Sub supravegherea 
președintelui unității, 
combinele descarcă din 
rele in remorcile bine 
transportă griul direct 
recepție. După cîteva 
inginerul Ilie Albu, directorul S.M.A. 
Bratovoești, cere tuturor șefilor sec
țiilor de mecanizare, prezențt in 
cîmp, să regleze din nou combinele. 
„La noi structura terenului diferă 
de la o solă la alta, ca atare și sta
rea lanurilor e diferită. La primele 
ore, cind spicele nu sint prea uscate, 
stringem toba. Acum, cind soarele 
„le-a prins", o lărgim, pentru ca 
după-amiază să facem un alt reglaj 
— ne spune directorul. In acest fel 
evităm pierderile de recoltă. Pen
tru grăbirea secerișului stimulăm 
combinerii ce depășesc normele și 
execută lucrări

începind de 
secerișului s-a 
agroindustriale 
ganizare a muncii făcînd posibilă 
realizarea ritmurilor stabilite.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scinteii"

Ion Licșor, 
mers buncă- 
etanșate ce 
în baza de 
brazde bune,

de calitate“.
ieri dimineață, aria 
extins în 10 consilii 
din județ, buna or-

Experiența valoroasă în domeniul 
creșterii potențialului productiv al 
pajiștilor naturale din județul 
Bistrița-Năsăud se confirmă și in 
acest an.

Oamenii muncii, specialiștii de la 
întreprinderea de îmbunătățire și 
Exploatare a Pajiștilor Bistrița- 
Năsăud au pregătit, ca în fie
care an, întinsele suprafețe de 
pășuni in care animalele au 
acum hrană din belșug. Pentru 
aceasta s-a muncit intens, s-au rea
lizat lucrări de investiții ce depă
șesc 35 milioane Iei. In 19 loca
lități s-au continuat lucrările de 
ameliorare, de drenuri, de fertilizări 
și suprainsămînțări, de defrișări, a- 
menajarea de adăposturi de vară, 
adăpători, instalații electrice pentru 
aparatele de muls. De asemenea, 
pentru asigurarea unui pășunat ra
țional s-a realizat, pe mai multe 
sute de kilometri, compartimentarea 
tehnologică. La Sinmihaiu de Cim- 
pie, de exemplu, o pășune de 400 
hectare a fost compartimentată pe 
o întindere de a- 
proape 54 km, o- 
ferindu-se crescă
torilor de animale 
o pășune-model, 
cu un covor 
ierbos bogat, după 
care se poate rea
liza în primul rînd o cantitate impor
tantă de fin de la prima coasă și apoi 
un pășunat rațional pînă la toamnă, 
tîrziu. Aceleași lucrări de tarlalizare 
s-au realizat Ia $ieu-Măgheruș, la 
Urmeniș și in alte localități.

Specialiștii de la Întreprinderea 
de pajiști au început in acest an 
lucrări noi pe 6 șantiere, defrișînd 
1229 de hectare, efectuînd curățiri pe 
aproape 1000 hectare, fertilizind alte 
2 662 hectare, care se adaugă Ia cele 
aproape 10 000 hectare fertilizate 
trupuri de pășune mai vechi.

Este și meritul celor care s-au 
cupat cu răspundere de punerea 
valoare a pășunilor și fînețelor,

dedupă cum se impunea. Aici, 84 
vaci ale satului pășunează în ace
lași Ioc de mai bine de o lună. 
Efectivul putea fi de mult mu
tat în celelalte două parcele, 
pentru a permite regenerarea co
vorului ierbos din pășunile folo
site. Discutind pe această temă cu 
șeful fermei de pajiști Năsăud, Vir
gil Moldovan, acesta ne-a înfățișat 
și alte aspecte ale modului defec
tuos in care Sînt întreținute pășunile 
din raza consiliilor populare Rebri- 
șoăra, Feldru și Dumitra. Au fost 
distruse punctele de alimentare cu 
apă, instalațiile, jgheaburile de adă
pare, gardurile despărțitoare.

De altfel, vorbind despre modul 
cum sînt exploatate pășunile, tre
buie să mai amintim obligațiile uni
tăților agricole și ale consiliilor 
populare de a controla modul cum 
se respectă normele de pășunat, de 
întreținere a pășunilor. Este 
neadmis ceea ce se intîmplă pe pă
șunile din localitățile amintite. La 
această dată, după

ror oamenilor muncii, a întregului 
popor la conducerea activității po
litice și economico-sociale. Secreta
rul general al partidului sublinia cu 
consecvență în acest sens in expu
nerile din aprilie și noiembrie 1988, 
la Plenara din 12—14 aprilie 1989 — 
documente cu caracter programatic 
în pregătirea Congresului Partidului 
Comunist Român — ideea că — por
nind de la cerințele reale ale sta
diului actual al construcției socia
liste, de la cadrul democratic de 
conducere existent în România — 
nu se pune în momentul de față 
problema schimbării formelor demo
cratice de conducere economico-so- 
cială, ci a perfecționării activității 
organismelor existente, a căror via
bilitate a fost verificată in ultimele 
decenii în practica socială.

Noile instituții politice pe care 
le-a consacrat revoluția socialistă in 
România au avut și au fără îndo
ială o înrîurire puternică asupra an
samblului vieții economico-sociale, 
după cum. la rîndul lor, transformă
rile din viața economică sau socială 
au influențat în mod decisiv evo
luțiile sistemului politic al societății 
românești, forța și capacitatea de 
acțiune a partidului însuși. Experi
ența istorică a probat elocvent in 
ultimele patru decenii faptul că 
transformarea elementului instituțio
nal fundamental ai raporturilor de 
clasă — proprietatea — duce Ia 
transformări decisive în caracterul 
și funcțiile statului socialist, în pri
mul rînd prin extinderea bazei sale 
sociale, prin realizarea efectivă, in 
plan economic, a unității de inte
rese fundamentale ale tuturor cla
selor și categoriilor sociale.

Statului socialist i-a revenit și îi 
revine in această nouă configurație 
istorică a raporturilor de interese 
din societate menirea de a asigura 
satisfacerea echitabilă a cerințelor 
economice, sociale, culturale ale tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii, ale întregului popor, în spiritul 
principiului socialist de repartiție 
după cantitatea și calitatea muncii. 
Se afirmă în acest context tot mai

răspunde in primul 
realități politice și 

precum și cerințelor 
ale stadiului actual

rind 
eco- 
spe- 

de

puternic latura organizatorică a ac
tivității statului, de conducere uni
tară a vieții economice și sociala. 
Sînt create, în același timp, pentru 
prima dată în istorie, condițiile par
ticipării directe și efective a celor 
ce muncesc la conducerea societății, 
premisele economico-sociale obiecti
ve ale deținerii puterii economice și 
politice de către poporul însuși, ale 
exercitării in mod unitar a prero
gativelor sale politice în stat.

Rolul politic conducător al parti
dului in societatea socialistă româ
nească 
acestei 
nomice, 
cifice
dezvoltare a vieții politice a so
cietății, Unitatea politică dintre 
partid și popor, făurită în anii con
strucției socialiste, reflectă în ulti
mă instanță relația directă care e- 
xistă în societatea noastră între dez
voltarea de ansamblu a noii orin- 
duiri pe de o parte și opțiunile și 
programele politice concrete ale 
partidului revoluționar al clasei 
muncitoare, pe de altă parte. Prin 
identitatea obiectivelor lor sociale, 
prin suprapunerea, în bună măsură, 
a bazelor lor sociale, statul so
cialist și partidul politic revoluțio
nar se află în aceste condiții intr-un 
raport de strînsă cooperare in cadrul 
sistemului politic, dar ele nu au fost 
niciodată și nu vor putea fi Intr-un 
raport de echivalență din care să re
zulte posibilitatea practică a substi
tuirii unuia cu altul. De altfel nici 
unul, nici celălalt nu epuizează for
mele conducerii sociale in societatea 
modernă, forme permanent deschise 
diversificării și înnoirii in cadrul 
fertil al democratismului noii orin- 
duiri. De aceea, creșterea rolului 
statului, a rolului politic conducător 
al partidului nu limitează cîtuși de 
puțin manifestarea democratică a 
voinței politice a maselor, ci, dim
potrivă, o stimulează, în cadrul creat 
de noile organisme democratice in
stituite după Congresul al IX-lea al 
partidului, în spiritul concepției no
vatoare a secretarului general al 
partidului nostru. Finalitatea socială 
a conducerii unitare

mico-sociale în socialism vizează de 
altfel ea însăși asigurarea cadrului 
optim de manifestare a voinței po
litice a maselor, a întregului popor. 
Aceasta este concepția in care între
gul sistem al organismelor democra
tice participative a cunoscut în anii 
socialismului o continuă evoluție in 
cadrul procesului de maturizare or
ganizatorică și de dezvoltare pe o 
bază proprie a sistemului politic al 
socialismului. între mutațiile semni
ficative pe care le-au cunoscut' for
mele democratice de conducere, un 
loc important revine instituirii după 
Congresul ai IX-lea a principiului 
muncii și conducerii colective la toa
te nivelurile de activitate in strîn- 
să legătură cu creșterea răspunderii 
personale, a principiului îmbinării 
activității organelor de stat cu cea 
a organismelor democratice repre
zentative, instituite de sus și pînă 
jos, de la nivelul unităților econo
mico-sociale pînă la nivelul națio
nal. Referindu-se la noile exigențe 
pe care dezvoltarea societății so
cialiste pe trepte superioare de 
evoluție istorică le pune in fața 
activității politice și de conducere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
ideea că promovarea muncii colecti
ve de conducere constituie garanția 
adoptării unor hotărîri judicioase, 
corespunzătoare nevoilor reale ale 
vieții. Caracterul democratic al con
ducerii politice a societății, sublinia 
secretarul general al partidului, este 
garantat, în același timp, de dialo
gul permanent al partidului cu ma
sele.

Partidului îi revine rolul politic de 
a organiza toate forțele națiunii in 
vederea atingerii obiectivelor sociale 
stabilite prin programul său politii-; 
asigurînd o cit mai judicioasă valo
rificare a potențialului, material 'Și 
uman al țării. In acest prdces, partfî' 
dul perfecționează continuu modali
tățile prin care iși exercită rolul său 
conducător, perfecționînd, în același 
timp, formele organizării și condu
cerii sociale în pas cu schimbările 
care au loc in societate.
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vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 27 iunie, ora 20 — 30 iunie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi caldă. Cerul va 
fi variabil, cu tnnorărl mal accentuate 
tn cursul după-amiezelor, in zonele de 
deal șl de munte și in estul șl sud-estul 
țării. Vor cădea ploi, mai ales cu ca
racter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice, pe alocuri, după-amiaza, la 
deal șl la munte, în estul și sud-estul 
teritoriului și izolate în celelalte zone. 
Izolat, cantitățile de apă pot totaliza 25

litri pe metrul pătrat în 24 de ore. Con
diții de producere a grindinel. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, prezen- 
tind, izolat, intensificări trecătoare la 
începutul intervalului, cu viteze de pînă 
la 35 kilometri Ia oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 șl 20 
?;rade, iar cele maxime, în general, 
ntre 24 și 32 grade. In București : Vre

mea va fi caldă, iar cerul variabil, cu 
înnorări mal accentuate după-amlaza, 
cind, temporar, va ploua sub formă de 
averse, însoțite șl de descărcări electri
ce. Vlnt slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 17 șl 
20 grade, iar cele maxime în jurul va
lorii de 32 grade.

Calitate și eficiență
(Urmare din pag. I) defect principal

în cîteva zone din județul 
Bistrița-Năsăud

in

o- 
în 
a 

celor de la întreprinderea județeană 
de specialitate, faptul că în iarna 
care a trecut nici o unitate agricolă 
din județ nu a mai fost nevoită să 
cumpere furaje, ceea ce nu s-a mai 
întimplat de mulți ani. A existat o 
masă vegetală abundentă, atît pen
tru pășunat, cit și pentru producerea 
furajelor, incit numai cine nu a vrut 
nu a avut furaje pentru iarnă. După 
cum ne spunea ing. Horea Țîrău, 
directorul întreprinderii de îmbu
nătățire și Exploatare a Pajiști
lor Bistrița-Năsăud, s-a depus un 
volum mare de muncă pentru 
ca și in acest an să existe 
toate condițiile unui pășunat care 
să ofere posibilitatea obținerii de 
producții mari zootehnice. Cu o sin
gură și hotărîtoare condiție : pășu- 
narea rațională.

Pășunea denumită „La Gard", din 
zona Șieului Odorhei, măsoară o su
prafață de 320 hectare. Aici pot fi 
văzute parcele cu iarbă care trece de 
genunchi și încă necosită. Oare ce 
se așteaptă ? Cositul este mult in- 
tîrziat, și asta înseamnă pierdere de 
furaje. Aceleași aspecte și pe pă
șunea comunală de la Nimigea. Iar
ba este mare și ar trebui de' urgență 
cosită. Au apărut și mărăcini, semn 
că pășunea nu a fost pregătită așa

o lună de la 
ceperea păsuna- 
tuiui, se mai văd 
pășuni cu tufe de 
spini, chiar cu 
mușuroaie din a- 
nul trecut.

După normele 
tn vigoare, răs

punderi mari în asigurarea controlu
lui asupra folosirii pajiștilor revin 
ocoalelor silvice. In județul Bistri
ța-Năsăud sint 10 asemenea ocoa
le Silvice și tehnicienii acesto
ra au in atribuțiile lor de ser
viciu și supravegherea modului cum 
se efectuează pășunatul. Am văzut 
la Beclean, la Sălăuța tehnicieni sil
vici care sînt preocupați de felul în 
care sînt folosite pășunile, urmărind 
în mod deosebit tîrlirea stînelor 
conform regulilor, mutarea stînelor 
și a staulelor potrivit regulamente
lor de pășunat rațional. Ce se în- 
timplă insă în ocoalele silvice Rod- 
na, Singeorz, Prundu Bîrgăului, 
unde pășunează laolaltă taurine, 
ovine și cabaline ? In aceste zone 
pășunile sînt supuse degradării, nu 
sînt exploatate rațional, iar produc
ția de masă-verde poate fi compro
misă chiar din primele luni 
șunat.

Respectarea cu strictețe a 
lor de pășunat este tot atît 
portantă ca și amenajarea propriu- 
zisă a pășunii. De modul cum este 
exploatată depinde abundența de 
masă-verde pe toată durata celor 
aproape 200 de zile cit trebuie să 
dureze pășunatul. Iată de ce se im
pune și in județul Bistrița-Năsăud o 
activare a factorilor care 
de întreținerea pășunilor 
perioada de vară.

Efortul statului pentru 
productivității pășunilor este sub
stanțial an de an, iar munca seri
oasă făcută de specialiștii întreprin
derii de îmbunătățire și Exploatare 
a Pajiștilor din Bistrița-Năsăud 
trebuie susținută prin acțiuni con
crete de menținere a ceea ce s-a 
realizat bun in asigurarea unor pă
șuni valoroase.

Petre CRISTEA 
Gheorghe CR1SAN 
corespondentul „Scinteii"
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ridicarea

— ne spunea ing. loan Tona, șef 
serviciu C.T.C. Ia întreprinderea de 
Utilaj de Ridicat și Transportat Lu
goj — este o adevărată școală a res
pectării neabătute a tehnologiei de 
lucru. întregul colectiv a înțeles 
deplin că renumele întreprinderii și. 
in fond, prestigiul țării depind de 
calitatea muncii și acționează cu de
plină răspundere".

bine, I-am cotat ca . ....
și am urmărit reducerea lui drasti
că. Urmarea a fost că de la o pon
dere de pînă la 50 la sută din totalul 
respingerilor am ajuns la mai puțin 
de 10 la sută".

De bună seamă, există numeroase 
situații in care, pentru a determina 
parametrii produsului, este necesară 
o aparatură de măsură adecvată. Dar 
ea singură nu poate duce la ridica
rea nivelului calitativ al producției. 
Aceasta depinde de om, de măsura

Preocuparea pentru lucrul 
bine făcut

Sondajul efectuat a evidențiat că, 
dincolo de profilul diferit de acti
vitate al unităților economice, de 
nivelul dotării tehnico-materiale. 
rolul decisiv in creșterea calității și 
eficienței producției revine factoru
lui uman, atitudinii față de calita
tea muncii. Deși măsurile concre
te adoptate Intr-o întreprindere sau 
alta au adeseori un caracter pre
ponderent tehnic sau tehnologic, 
succesul lor depinde, în ultimă in
stanță, de capacitatea organelor de 
conducere colectivă, a organizațiilor 
de partid de a forma o adevărată 
conștiință a calității în rîndul tu
turor oamenilor muncii.

Pentru a se ajunge aici. Ia între
prinderea de Aparate Electrice de 
Măsură din Timișoara calitatea mun
cii a fost permanent în centrul aten
ției comitetului de partid, a consiliu
lui oamenilor muncii. Acțiunile con
crete întreprinse sint extrem de nu
meroase, fiind subsumate implemen
tării în activitatea de producție a 
unui sistem de asigurare a calității
— ale cărui trăsături de bază au fost, 
de altfel, prezentate pe larg în ziarui 
nostru. De această dată, ne vom opri 
asupra unui singur detaliu, cu un ca
racter pur organizatoric, dar care are 
o puternică inriurire asupra stimulă
rii preocupărilor colectivului pentru 
creșterea calității producției. Despre 
ce este vorba ?

Jurnalul calității este un document 
întocmit pe secții, formații de lucru 
și produse, care evidențiază respin
gerile calitative. In funcție de cauzele 
acestora, acordînd un anumit număr 
de puncte pentru fiecare tip de de
fect. Se calculează astfel valoarea 
„demeritului" — cum este denumit de 
specialiști —, a cărui evoluție in timD 
măsoară obiectiv evoluția calității 
muncii fiecărei echipe. întocmind — 
cu ajutorul calculatorului electronic
— „diagrama Pareto", imaginea gra
fică arată cu claritate „punctele sen
sibile" ale fluxului, locul unde se con
centrează cele mai multe defecte. 
Aceste grafice se afișează săptămînal 
în secții, sînt puse in discuția forma
țiilor de lucru, se analizează cauzele 
defectelor, se stabilește un obiectiv 
precis al calității pentru perioada ur
mătoare. „A fost o vreme în care am 
avut probleme cu acuratețea execu
ției — își amintește ing. Tamara 
Mesaroș-Anghel, secretara comitetu
lui de partid, șefa compartimentului 
C.T.C. Nu era un defect critic, nu 
afecta serios funcționarea aparatului, 
dar ar fi fost posibil să nemulțumim 
partenerii. Pentru a-1 evidenția mai

Aceasta depinde de om, _____
în care el își face datoria cu răspun
dere și pricepere. Este 
scăpat din vedere, uneori, de factorii 
de conducere din unele unități.

Pentru a realiza oțeluri de calita
te, unele avînd elemente de aliere 
foarte scumpe, întreprinderea de Uti
laje de Ridicat șl Transportat Lugoj 
dispune de aparate de măsură moder
ne : instalație de analiză spectrală, 
instalație automată de măsurat tem
peratura oțelului, laborator de con
trol ultrasonic etc. Cu toate acestea, 
o lungă perioadă de timp procentul 
de rebuturi din turnare a depășit de 
cîteva ori nivelul maxim admis. De

un adevăr

ce? Pentru că, deși compoziția șarjei 
era analizată, conform tehnologiei, de 
multe ori... nu se ținea seama de da
tele măsurătorilor efectuate ! Cine 
anume se făcea vinovat de abateri ? 
Nu se știa niciodată. Sub adăpostul 
anonimatului își făcea din belșug loc 
indisciplina, pentru că... mergea și 
așa !

Nu întâmplător am folosit timpul 
trecut. De mai multă vreme s-a in
trodus, pentru fiecare reper turnat, 
o inscripție suplimentară, cuprinzînd 
data, schimbul și șarja din care a fost 
turnată piesa. Au devenit astfel po
sibile analizele calitative — nu in ge
neral, ci la obiect, trăgînd la răspun
dere pe cei vinovați de „ocolirea" 
unei faze sau alteia a procesului teh
nologic. Acum, în sectoarele calde se 
efectuează zilnic asemenea analize. 
Urmarea ? După cinci luni din acest 
an, procentul de rebuturi se încadrea
ză în limitele admise. Utilajele și 
aparatele de măsură sînt aceleași. Oa
menii sînt însă cei care și-au schimbat 
atitudinea față de muncă, față de ca
litatea producției.

Care_ este impactul calității asupra eficienței economice 2 Cum pot fi 
îmbunătățiți tn continuare acești factori importanți de apreciere a activi
tății productive ? Asupra acestor aspecte vom stărui intr-un viitor număr 
al ziarului.

Euqen RADULESCU 
Cezar IOANA

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ATLETISM : La Pitești, cea mai bunâ 

performanță mondială in proba 
de 3 000 m

La Pitești, cu prilejul Campiona
telor internaționale de atletism ale 
României, au fost înregistrate re
zultate foarte bune in proba de 
3 000 metri. Clasată pe locul întii, 
campioana olimpică, in 1988, a res
pectivei probe, Paula Ivan (Olim
pia București), a realizat și cel mai 
bun rezultat mondial al acestui se
zon competițional — 8’39”70/100. De 
remarcat că Viorica Ghican (Voința 
Tîrgu Jiu), clasată pe locul secund, 
a obținut 8’42”61/100, adică al doilea 
rezultat mondial al sezonului atletic 
In proba de 3 000 m.

Amintim că Paula Ivan este eleva 
antrenorului Ion Puică, același care 
â condus-o la repetate succese in
ternaționale pe Maricica Puică, cam
pioană olimpică, tot la 3 000 m, în 
1984, atletă care a Încheiat dumi
nică, la Pitești, 23 de ani de rodni
că activitate competițională în 
slujba culorilor sportive românești.

puncte in proba de pușcă — 10 m 
cu aer comprimat și Anișoara Ma
tei — 480 puncte in proba femi
nină de pistol cu aer comprimat.

FOTBAL: Finala „Cupei României** 
se va juca la Brașov

în meciul final pentru cucerirea 
„Cupei României" vor juca echipe
le Steaua și Dinamo București. Re
zultatele din semifinale : Steaua — 
Rapid 3—2 (1—1) și Dinamo — Vic
toria 2—0 (1—0).

Finala va avea loc joi, 29 iunie, la 
Brașov (pe stadionul municipal), în- 
cepînd de la ora 17, și va fi arbitra
tă de Dan Petrescu, (București).

TIR : Victorii ale sportivilor români 
la Sofia

în concursul internațional de tir 
de la Sofia, sportivul român Sorin 
Babii a cîștigat proba de pistol 
ber, cu 664 puncte, fiind urmat 
S. Koprinkov (Bulgaria) — 
puncte și V. Delacruz (Cuba) — 
puncte. Alte două victorii pentru
lorile sportive românești au fost ob
ținute de Eugen Antonescu — 687
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Pentatlon modern
întrecerile celei de-a 31-a ediții a 

campionatelor internaționale de pen
tatlon modern ale României au 
continuat ieri cu proba de cros, în 
care victoria a revenit sportivului 
român Cornel Isac, înregistrat pe 
dificilul traseu din „Parcul I.O.R." 
din Capitală cu timpul de 13’43”.

După patru probe, în clasamentul 
general pe echipe conduce formația 
României — 12 575 puncte, urmată 
de Polonia (12 373 p) și Italia 
(11 703 p), în timp ce la individual 
primul loc este ocupat de polonezul 
Jacek Suszczynski (4 337 puncte), 
secundat de Cornel Isac (4 321 p) și 
de un alt concurent român — Ma
rian Gheorghe (4 312 p).

Ultima probă a competiției, călă- 
rîa, se desfășoară azi și mîine pe 
stadionul „Olimpia".



Dezarmarea - necesitate vitală 
a omenirii

Acțiuni, luări, de poziție în sprijinul lichidării 
armelor nucleare și al consolidării păcii

HAGA 26 (Agerpres). — Situația 
internațională și sarcinile mișcării 
pentru pace în contextul actual au 
fost discutate în cadrul reuniunii 
Biroului Consiliului Mondial al Pă
cii, care s-a desfășurat în localita
tea olandeză Nordwijkerhaut.

Cu acest prilej a fost adoptat pro
iectul de cartă a organizației, care 
va fi dezbătut la sesiunea ordinară 
a consiliului, ce va avea loc la 
Atena în luna decembrie, transmite 
agenția T.A.S.S.

YAMOUSSOUKRO 26 (Agerpres). 
— în capitala Republicii Câte 
d’Ivoire s-au deschis lucrările unui 
congres internațional desfășurat sub 
egida UNESCO — „Pacea în conștiin
ța oamenilor". Iau parte peste 100 
de oameni politici și activiști ob
ștești, oameni de știință din diverse 
țări, care vor analiza probleme ale 
promovării înțelegerii și încrederii 
între popoare, ale protecției me
diului.

COPENHAGA 26 (Agerpres). — 
La Copenhaga s-au deschis lucrări
le unei conferințe internaționale 
care va examina aspecte ale adin- 
cirii procesului general-european, 
probleme ale dezvoltării înțelegerii 
reciproce și ale dialogului Est-Vest, 
precum și perspectivele continuării 
procesului de destindere. Conferința 
se desfășoară sub auspiciile organi
zației obștești „Fondul pentru înțe
legere reciprocă pe plan internațio
nal". La acțiune participă oameni 
politici, activiști pe tărîm obștesc, 
oameni de știință și ziariști din 20 
de țări.

BONN 26 (Agerpres). — în cadrul

S.U.A. :
Critici împotriva creării de noi sisteme mobile 

de rachete intercontinentale „MX“
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

într-un articol semnat în ziarul 
..The New York Times", senatorul 
Carl Levin, membru al Comitetului 
pentru serviciile armatei al Camerei 
Reprezentanților din S.U.A., apre
ciază că nu consideră necesară din 
punct de vedere militar crearea a

Preocupări în diferite țări pentru protejarea 
mediului înconjurător

• „Să fie salvat Amazonul I" • Un raport al O.N.U. privind gradul inalt 
de poluare a Mării Caraibilor • Măsuri preconizate de guvernul australian

BRASILIA 26 (Agerpres). — La 
Sao Paulo a avut loc primul con
gres al Partidului Ecologist din Bra
zilia, care s-a desfășurat sub deviza 
„Să fie salvat Amazonul !“.

La lucrările congresului au parti
cipat delegați din cele 18 state 
braziliene.

Creat in anul 1986. Partidul Eco
logist din Brazilia are deja doi de- 
putați in organul legislativ suprem 
al statului Rio de Janeiro și nume
roși consilieri din diferite munici
palități.

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — Programul O.N.U. pentru 
mediul ambiant a dat publicității la 
Ciudad de Mexico un raport în care 
se relevă că gradul înalt de poluare 
a Mării Caraibilor duce la dispariția 
bogatei flore și faune din acest ba
zin marin. Pentru cele 40 de mili
oane de persoane care locuiesc în 
zona Caraibilor, aceasta reprezintă

Prin dezvoltarea încrederii intre 
state - spre o Europă a păcii, 

securității și colaborării
Intrată în a doua sesiune din a- 

cest an, dubla negociere de la 
Viena — asupra forțelor armate con
venționale din Europa, la care par
ticipă statele membre ale Tratatului 
de la Varșovia și N.A.T.O. și asupra 
unor noi măsuri de încredere și 
securitate în Europa, cu participa
rea tuturor celor 35 de state semna
tare ale Actului final de la Helsinki 
— concentrează interesul justificat al 
opiniei publice de pe continent, da
torită implicațiilor majore pe care 
deciziile ce urmează a fi adoptate 
in aceste două foruri le pot avea 
pentru înaintarea procesului inițiat 
cu aproape un deceniu și jumătate 
in urmă în capitala finlandeză, de 
transformare a Europei într-un con
tinent al păcii, securității și înțele
gerii între toate popoarele.

Organizarea unor negocieri conco
mitente in două foruri distincte ex
primă relația de interdependență 
dintre dezarmarea convențională și 
întărirea încrederii în Europa, orice 
progres in direcția reducerii forțelor 
convenționale fiind de natură să 
contribuie la intărirea încrederii, 
după cum, la rindul său, orice pas 
spre dezvoltarea increderii poate fa
voriza progresul negocierilor de 
dezarmare. In acest fel a fost una
nim recunoscută importanța unei a- 
bordări globale a problemelor dez
armării și increderii, pornindu-se 
de la realitatea că scopul final este 
de a se conveni și a pune in prac
tică măsuri eficiente, menite să ducă 
la mai multă securitate, incredere 
și cooperare, intr-o Europă in care 
fiecare națiune să se poată dezvolta 
liber, la adăpost de orice amestec 
și de orice atentat la adresa inde
pendenței și suveranității sale.

Situînd dezvoltarea cooperării și 
înfăptuirea securității pe continen
tul european printre obiectivele fun
damentale ale politicii sale externe, 
țara noastră a militat și militează 
în permanență pentru adoptarea u- 
nor măsuri hotărîte de încredere și 
dezarmare, și in primul rind de dez
armare nucleară, fără de care rea
lizarea unei securități și păci reale 
pe continent sint de neconceput. 

unor dezbateri pe problemele păcii, 
securității și dezarmării, organizate 
la Munchen, ' cunoscutul expert în 
problemele securității și apărării din 
R.F.G., amiralul Elmar Schmeling, a 
subliniat necesitatea renunțării la 
armele nucleare. El a arătat că re
curgerea la astfel de arme va duce, 
inevitabil, la extinderea conflictului 
nuclear la scara întregii planete.

LA PAZ 26 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la La Paz, Hector 
Aleman, președintele Organizației 
boliviene „Medicii pentru pace, Îm
potriva unui război nuclear !“, a re
levat necesitatea încetării cheltuieli
lor militare exorbitante pentru înar
mări, în timp ce în lume nu sint 
eradicate foametea și bolile. Cheltu
ielile pentru construcția unui singur 
submarin nuclear, a spus el, ar fi 
suficiente pentru eradicarea bolilor 
epidemice în întreaga Americă La
tină.

HELSINKI 26 (Agerpres). — Din 
anul 1980, cînd orașul Manchester a 
fost declarat „zonă denuclearizată", 
mișcarea pentru crearea unor ase
menea zone în centre urbane din 
diferite țări ale lumii a luat o am
ploare deosebită — relevă revista 
„Peace Curier" care apare la Hel
sinki. în prezent, numărul orașelor 
declarate zone denuclearizate depă
șește 4100. Deciziile în acest sens 
ale municipalităților respective au 
întrunit adeziunea a milioane de 
oameni.

Această mișcare se bucură de 
mare popularitate îndeosebi în Ja
ponia. unde peste 2 300 de orașe au 
fost declarate zone fără arme nu
cleare.

două noi sisteme mobile de rachete 
intercontinentale de tipul „MX" 
aprobate de administrația america
nă. Opinia publică din S.U.A. — 
relevă senatorul american — a cerut 
la rîndul ei sistarea acestui proiect 
costisitor și lipsit de sens.

o veritabilă catastrofă ecologică, se 
arată în raport.

Dispariția unor specii de pești și 
moluște, care constituie produse de 
bază ale alimentației și exportului 
unor țări caraibiene, are consecințe 
grave asupra economiei țărilor res
pective. precum și asupra turismului.

CANBERRA 26 (Agerpres). — Po
trivit unor relatări ale ziarului 
„Sydney Morning Star", guvernul 
Australiei a elaborat un proiect de 
măsuri vizînd lupta contra poluării 
mediului ambiant, pentru care ur
mează să aloce în următorii trei ani 
suma de 100 de milioane de dolari 
australieni. O însemnată parte din 
această sumă va fi destinată com
baterii eroziunii solului, replantării 
pădurilor, asigurării supraviețuirii 
unor specii rare ale faunei. Se pre
văd, de asemenea, măsuri pentru 
protecția apelor oceanului în apro
pierea marilor orașe, care încep să 
fie grav poluate cu reziduuri me
najere.

„Considerăm — arăta în acest sens 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
că este necesar să facem totul ca. in 
Europa, să se înfăptuiască noi mă
suri de dezarmare, de incredere, de 
colaborare, pentru realizarea unei 
Europe unite, a tuturor națiunilor, 
fără deosebire de orinduire socială, 
pornind de la respectul dreptului 
fiecărui popor european de a-și ale
ge orinduirea pe care o dorește".

Este cunoscut, de altfel, că incă 
din faza pregătitoare a Conferinței 
de Ia Helsinki România a formulat 
ideea organizării unei conferințe 
europene de dezarmare, subliniind 
necesitatea ca, pe bază de consul
tări, să se treacă la examinarea de 
către toate statele participante a în
tregii problematici a dezangajării 
militare și dezarmării în Europa. Din 
inițiativa țării noastre, datorită efor
turilor sale perseverente, in Actul fi
nal de la Helsinki a fost inclus un 
capitol distinct referitor la proble
mele dezarmării și încrederii pe 
continent. în același spirit, țara noas
tră a acționat cu consecvență în ve
derea realizării, in cadrul reuniunii 
general-europene de la Madrid, a 
consensului pentru convocarea Con
ferinței pentru măsuri de incredere 
și securitate și pentru dezarmare în 
Europa, a cărei primă etapă s-a 
desfășurat la Stockholm, in perioada 
1984—1986.

Prin documentul Conferinței de la 
Stockholm, care reprezintă un pro
gres însemnat față de prevederile 
Actului final de la Helsinki, s-au 
convenit un șir de măsuri concrete, 
practice, riguros definite, obligatorii 
și aplicabile pe întreg teritoriul Eu
ropei, incluzînd notificarea mai din 
timp a manevrelor și a altor miș
cări de trupe, schimbul de calendare 
anuale asupra activităților militare, 
invitarea obligatorie de observatori 
la aceste activități, stabilirea unor 
măsuri de verificare a modului lor 
de aplicare. Acordul realizat in ca
pitala Suediei a fost considerat, pe 
bună dreptate, o primă etapă in ca
drul unui amplu proces, statele par
ticipante urmînd să continue acum, 
în cadrul negocierilor de la Viena, 
eforturile pentru întărirea increderii 
și edificarea securității pe continent.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ROMÂNIEI

ATENA 26 (Agerpres). — La 
Centrul cultural al primăriei ora
șului Larisa, din partea centrală a 
Greciei, a fost inaugurată expozi
ția de fotografii „Imagini și reali
tăți ale României contemporane". 
Expoziția înfățișează realizările 
economice, sociale, culturale și ar
hitectonice ale țării noastre, succe
sele remarcabile obținute de po
porul român in anii socialismului, 
in mod deosebit in perioada ce a 
urmat Congresului al IX-lea al 
P.C.R.

A fost organizat, de asemenea, 
un bogat și reprezentativ stand de 
carte românească, la loc de cinste 
fiind expuse volume din gindirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
lucrări ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
publicate in limba greacă.

In alocuțiunile pronunțate eu 
acest prilej au fost relevate sem
nificația marilor înfăptuiri ale po

Datoria externă - o povară tot mai grea pentru Africa
Apel al guvernatorilor băncilor centrale din 27 de state 

ale continentului
FREETOWN 26 (Agerpres). — Gu

vernatorii' băncilor centrale din 27 de 
state africane s-au reunit la Free
town (Sierra Leone) pentru a dezba
te o serie de probleme cu care se 
confruntă Africa, în special în do
meniul financiar.

într-un comunicat dat publicității, 
participanții deplîng „constrîngerile 
persistente" la care sint supuse eco
nomiile statelor africane datorită 
prețurilor scăzute practicate la ma
teriile prime pe piețele internațio
nale, rata ridicată a dobînzilor și 
creșterea serviciului datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare. Gu
vernatorii băncilor centrale africane 
cheamă comunitatea internațională 
să ia în considerare posibilitatea re
ducerii serviciului datoriei externe

ÎN LUMEA CAPITALULUI
Flagelul șomajului afectează 

existenta a milioane de oameni
Demonstrații de protest ale minerilor belgieni

Minerii din provincia 
Limburg au participat 
la o demonstrație in 
orașul Hasselt, în 
semn de protest îm
potriva închiderii ul
timelor mine din ba
zinul carbonifer Cam- 
pin, ceea ce va lăsa 
fără locuri de muncă 
mii de muncitori. Po
liția a folosit grena
de cu gaze lacrimoge
ne și jeturi de apă. 
S-au înregistrat • se
rie de răniți. Fotogra
fia înfățișează un as
pect din timpul de

monstrației

Fiecare al cincilea șomer din R.F.G. nu are un loc de muncă 
de peste patru ani

BONN 26 (Agerpres). — Circa 
800 000 de cetățeni vest-germani sînt 
înregistrați pe listele celor care 
șomează de peste un an, iar 350 000 
— de peste doi ani, informează 
agenția A.D.N. citind surse oficiale 
din Munchen. Fiecare al cincilea 
șomer din R.F.G. nu are un loc de 
muncă de peste patru ani. Situația

în această privință, România a a- 
preciat că documentul Conferinței 
de la Stockholm constituie o bună 
bază de pornire pentru realizarea 
obiectivelor noilor negocieri, in po
fida faptului că măsurile convenite 
nu au dus la diminuarea intensității 
și amplorii activităților militare pe 
continent, și nici-la reducerea capa
cității de lansare a unui atac armat. 
Tocmai de aceea, în opinia țării 
noastre, negocierile de la Viena tre
buie să marcheze b etapă nouă, prin 
trecerea de la declararea obiectivu
lui realizării unei mai mari încre
deri și previzibilltăți la restringe- 
rea efectivă a condițiilor ce ar pu
tea îngădui declanșarea unui atac 
prin surprinderesau a unor acțiuni 
ofensive pe scară largă.

în vederea realizării acestor obiec
tive, țara noastră a prezentat o suită 
de propuneri specifice, care, alături 
de propunerile avansate de alte sta
te, se află pe masa negocierilor de 
la Viena. în viziunea țării noastre, 
noua generație de măsuri de încre
dere și securitate trebuie să cuprin
dă. intre altele :■ restringerea inten
sității și ariei activităților militare : 
renunțarea la anumite activități ce 
pot crea neîncredere și tensiune ; 
limitarea posibilităților unor acțiuni 
ofensive de anvergură ; stabilirea 
de măsuri de natură să prevină ac
cidentele nucleare etc.

Un prim grtip de propuneri pre
zentate de România vizează crearea 
unor zone de securitate și coridoare 
de-a lungul frontierelor dintre state 
și la linia de contact dintre cele 
două alianțe militare. Experiența în
vederează ce mare importanță are 
asigurarea unor condiții pașnice la 
frontiere, fie - că este vorba de 
frontierele dintre state, dar mai ales 
de cele care despart state ce aparțin 
unor grupări militare opuse. Istoria 
stă mărturie, faptului că nu o dată 
confruntările militare de proporții 
au izbucnit în urma unor incidente 
de frontieră. Este lesne de înțeles cit 
de mult crește riscul unor asemenea 
incidente în condițiile existenței la 
fața locului a armamentului atomic, 
cit de infinit mai grave ar fi urmă
rile lor în cazul cînd s-ar recurge 
Ia acest armament. Pornind de Ia 

porului român, legăturile tradițio
nale de prietenie și colaborare 
dintre România și Grecia, contri
buția celor două țări la cauza 
păcii, cooperării și bunei vecină
tăți în Peninsula Balcanică.

BONN 26 (Agerpres). — In lo
calitatea vest-germană Offenbach 
a avut loc o seară culturală con
sacrată Luceafărului poeziei româ
nești, Mihai Eminescu. Au fost 
prezentate viața și opera poetului, 
s-au recitat versuri și a fost au
diată muzică românească pe ver
surile marelui poet.

tn cadrul manifestării au fost 
prezentate volume din creația 
eminesciană, expuneri cu privire 
la viața și opera marelui nostru 
poet.

Au participat numeroase cadre 
didactice de la Universitatea din 
Offenbach, alți oameni de cultură, 
studenți. t 

a țărilor africane pentru a permite 
o creștere mai susținută a economiei 
Africii.

Așa cum se știe, anul trecut, cifra 
datoriei externe africane depășea 
230 miliarde dolari, reprezentând 
81,1 la sută din totalul produsului 
național brut al regiunii și depășind 
cu aproximativ 314 la sută totalul 
încasărilor din export.

NAIROBI 26 (Agerpres). — în 
perioada 1981—1986, țările în curs de 
dezvoltare au pierdut aproximativ 
42 miliarde de dolari, ca urmare a 
scăderii prețurilor la materiile 
prime — informează agenția Q.N.A., 
citind date furnizate de Asociația 
mondială a întreprinderilor mijlocii 
și mici (Wasme).

este deosebit de gravă pentru șo
merii vest-germani care au depășit 
vîrsta de 45 de ani și care nu mai 
au nici o șansă de a găsi un loc de 
muncă. Se apreciază că 37 la sută 
din totalul celor rămași fără slujbă 
în R.F.G. aparțin acestei categorii 
de virstă.

această realitate, țara noastră a 
propus : renunțarea la manevre mi
litare multinaționale de-a lungul 
frontierelor dintre state ; crearea 
de-a lungul acestor frontiere a unor 
zone în care să nu aibă loc manevre 
și nici un fel de deplasări și con
centrări de forțe armate și arma
mente și unde nici un element im
portant al unor asemenea forțe să 
nu fie pus în stare de alertă ; retra
gerea armamentelor ofensive ; re
ducerea forțelor armate și arma
mentelor și limitarea activităților 
militare în aceste regiuni, in per
spectiva transformării lor in zone 
demilitarizate. Reluind o propunere 
avansată incă la Conferința de la 
Stockholm, România a sugerat, din 
nou, acum, crearea de-a lungul fron
tierelor dintre țările membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșo
via a unui culoar, cît mai larg posi
bil, fără arme nucleare, chimice și 
alte arme de distrugere în masă și, 
în perspectivă, liber de orice arma
mente și activități militare, cu ex
cepția forțelor de ordine și de pază 
a frontierei.

Un alt grup de propuneri are în 
vedere limitarea activităților milita
re, vizind îndeosebi limitarea am
plorii, numărului, timpului de des
fășurare și frecvenței activităților 
de mobilizare, precum și limitarea 
la parametri mai reduși a activită
ților militare executate de trupele 
de desant maritim, desant aerian și 
aeromobile.

După cum este cunoscut, o influ
ență negativă asupra vieții interna
ționale o are starea de confrunta
re militară pe continent, datorată 
îndeosebi existenței bazelor militare 
străine și trupelor aflate pe terito
riul altor state. în această privință, 
continentul nostru se situează de de
parte pe primul loc, pe teritoriul 
său mărșăluind in permanență peste 
un milion de militari străini, iar in 
spațiile naționale a 18 state euro
pene fiind amenajate aproximativ 
700 de baze și instalații militare stră
ine. Iată de ce România a prezentat 
la Viena propunerea privind nedis- 
locarea de noi trupe și neamplasa- 
rea de noi baze militare pe terito
riul altor state, precum și încetarea 
dezvoltării și modernizării celor e- 
xistente. în același timp, țara noas
tră a sugerat înghețarea cheltuieli
lor militare la nivelul actual șl în
ceperea de negocieri în vederea re
ducerii lor ulterioare.

In scopul evitării eventualelor 
accidente cu arme nucleare, care 
pot declanșa o conflagrație atomică, 
țara noastră a propus interzicerea 
manevrelor și mișcărilor de nave și 
aeronave care transportă arme nu
cleare în apropierea frontierelor te
restre și maritime ale altor state,

Noi pași pe calea 

decolonizării Namibiei
• Primul miting legal convocat de 
S.W.A.P.O. • R.S.A. și-a redus la 
1 500 numărul militarilor staționați 

pe teritoriul namibian

WINDHOEK 26 (Agerpres). — 
Peste 10 000 de persoane au luat 
parte la primul miting legal con
vocat de Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) pe 
teritoriul Namibiei — informează 
agenția T.A.S.S. Adresîndu-se parti- 
cipanților, un reprezentant al 
S.W.A.P.O. a arătat că pentru Na
mibia a sosit vremea păcii și a efor
turilor îndreptate spre înțelegerea 
națională. Mitingul a fost organizat 
într-o localitate din nordul Namibiei, 
care, pînă nu de mult, era folosită 
drept bază militară a trupelor de 
ocupație sud-africane.

WINDHOEK 26 (Agerpres). — 
Africa de Sud a redus la 1 500 mi
litari efectivele sale armate din 
Namibia, corespunzător acordurilor 
de pace intervenite ca urmare a 
tratativelor tripartite privind viitorul 
Namibiei. La 8 noiembrie a.c.. ime
diat după alegerile pentru adunarea 
constituantă, ultimii militari sud- 
africani urmează să părăsească 
Namibia.

Așa cum se știe, în momentul tre
cerii la aplicarea Rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate, pe terito
riul namibian se aflau circa 100 000 
de militari s-ud-africani.

MOZAMBIC

O chemare la 
reconciliere națională

MAPUTO 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Mozambicului, Joaquim 
Chișsano, a cerut Mișcării Naționale 
de Rezistență (M.N.R.) — grupare
insurgență — să colaboreze cu gu
vernul în vederea instaurării păcii 
în țară, relatează agenția mozambi- 
cană de presă (A.I.M.). La o confe
rință de presă, șeful statului mo- 
zambican și-a exprimat speranța că 
după acordul realizat între guvernul 
angolez și mișcarea rebelă Unita și 
în Mozambic se va putea pune capăt 
vărsării de sînge. Totodată, Chissano 
a apreciat că încetarea focului în 
Angola ar putea determina M.N.R. 
să accepte propunerea de amnistiere 
făcută în ianuarie 1988. Sintem gata 
să pășim pe calea reconcilierii, a 
spus președintele Mozambicului, dar 
mai întîi M.N.R. trebuie să renunțe 
la violență.

Test electoral 
în Japonia 

tnfrîngerea candidatului 
Partidului Liberal Democrat 

in prefectura Niigata
TOKIO 26 (Agerpres). — La ale

gerile parțiale pentru ocuparea unui 
loc vacant in Camera Consilierilor 
a; parlamentului nipon, reprezentan
tul Partidului Socialist a ciștigat 
majoritatea de voturi, in detrimentul 
reprezentantului Partidului Liberal 
Democrat (de guvernămint), infor
mează agenția Kyodo, care pre
cizează că acesta este primul test 
electoral de la venirea la putere a 
premierului Sousuke Uno. Referin- 
du-se la rezultatul acestor alegeri, 
efectuate în prefectura Niigata, 
purtătorul de cuvînt guvernamental 
a declarat că guvernul este profund 
șocat de infringerea candidatului 
Partidului Liberal Democrat. El a 
adăugat că guvernul va întreprinde 
măsurile necesare pentru ca rezulta
tul de la Niigata să nu influențeze 
alegerile de la 2 iulie pentru parla
ment și cele de la 23 iulie pentru 
Camera Consilierilor.

precum și abținerea de la organiza
rea de activități militare in preajma 
instalațiilor nucleare pașnice, în pri
mul rind a centralelor atomonu- 
cleare. O semnificație aparte in a- 
cest cadru prezintă încurajarea cre
ării unor zone ale păcii, cooperării 
și bunei vecinătăți, libere de arme 
nucleare și chimice in Balcani, in 
centrul și nordul Europei. Făurirea 
unor astfel de zone ar reduce sim
țitor pericolul de război și ar fi un 
factor de destindere a tensiunii in
ternaționale, de creștere a încrederii 
între state, un factor de natură să 
promoveze dezarmarea, și în primul 
rind dezarmarea nucleară.

în condițiile actuale, cînd a cres
cut pericolul unui război prin acci
dent. este foarte important ca, în 
caz de criză, statele europene să 
aibă posibilitatea de a intra Imediat 
și direct in contact, de a se consfă- 
tui și de a rezolva pe loc anumite 
chestiuni acute care pot escalada 
într-o confruntare deschisă. în acest 
sens. România a propus crearea unui 
sistem de comunicare directă pentru 
consultări intre șefii de state și gu
verne și organizarea de întâlniri la 
cel mai înalt nivel în caz de ur
gență. în același timp, țara noastră 
a evidențiat importanta dezvoltării 
cantactelor și consultărilor pe plan 
european în probleme de securitate, 
o atenție mai mare urmînd a se a- 
corda lărgirii dialogului dintre sta
tele aparținind celor două alianțe 
militare in vederea creării condi
țiilor necesare pentru trecerea trep
tată la desființarea simultană a Tra
tatului de la Varșovia și N.A.T.O.

Negocierile de la Viena se află 
în prezent la început. Se discută și 
se analizează pe larg propunerile 
avansate de țările socialiste, de ță
rile occidentale, precum și de țări
le neutre și nealiniate, se caută 
puncte de contact intre acestea. Este 
evident că, in actualele condiții din 
viața internațională, convenirea cit 
mai curînd posibil a unor noi măsuri 
de încredere și securitate ar avea 
un însemnat rol pozitiv, ar fi de na
tură să favorizeze apropierea șl 
înțelegerea dintre state, să deschidă 
calea spre înfăptuirea dezarmării. în 
ce o privește. România — așa cum 
subliniază secretarul general al 
partidului, președintele Republicii — 
este hotărită să-și aducă întreaga' 
contribuție la succesul negocierilor 
de la Viena, la adoptarea unei noi 
generații de măsuri de incredere și 
secufitate, de natură a contribui la 
stimularea procesului de dezarmare, 
la înaintarea pe calea deschisă de 
Conferința de la Helsinki, de fău
rire a unei Europe unite, a păcii, 
colaborării și înțelegerii între toate 
popoarele.

Radu BOGDAN

Pentru creșterea rolului O.N.U. în menținerea păcii
Măsuri și recomandări supuse dezbaterii viitoarei sesiuni 

a Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Comitetul special al O.N.U. pen
tru operațiunile de menținere a pă
cii a dat publicității, Ia sediul din 
New York, un document ce va fi su
pus viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale, cuprinzind măsuri și reco
mandări privind sporirea rolului și 
eficienței forțelor Națiunilor Unite 
în menținerea păcii in zonele de 
conflict și tensiune. Se are în 've

MOSCOVA

Sesiunea Sovietului
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 

Moscova au fost reluate, luni, lu
crările sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. In cursul dimineții s-a 
reunit Sovietul Naționalităților, iar 
după-amiază Sovietul Uniunii. De
putății celor două camere ale foru
lui legislativ suprem permanent au

BUDAPESTA: Plenara C.C. al PM.S.U.
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.M.S.U., care — 
pe baza raportului prezentat de 
secretarul general al partidului, 
K. Grosz — a examinat probleme 
legate de convocarea și pregătirea 
Congresului P.M.S.U. Plenara, infor
mează agenția M.T.I., a hotărît con
vocarea, la Budapesta, a Congresu
lui P.M.S.U. la data de 7 octombrie 
1989.

Lărgind Biroul Politic, plenara a 
ales Comitetul Politic Executiv al 
P.M.S.U., alcătuit din 21 de persoane.

Rezso Nyers, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al

Miting de protest la Phenian împotriva 
acțiunilor agresive ale autorităților sud-coreene

PHENIAN 26 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc un miting de 
masă la care au luat parte membri 
ai conducerii de partid și de stat a 
R. P. D. Coreene. Cu acest prilej 
s-a subliniat că autoritățile sud-co
reene continuă să facă pregătiri de 
război și, totodată, împiedică dialo
gul dintre Nord și Sud. S.U.A. nu 
pot să invoce nici un pretext pentru 
a rămîne în Coreea de Sud, cînd tot

ORIENTUL MIJLOCIU
• întîlnire la Tunis în cadrul dialogului S.U.A.-O.E.P. • De
mersuri pentru încetarea măsurilor represive israeliene în teri

toriile ocupate
TUNIS 26 (Agerpres). — Repre

zentantul O.E.P. la Tunis, Hakam 
Bulawi, s-a intilnit, separat, cu am
basadorii S.U.A., Marii Britanii și 
Franței pentru a discuta ultimele 
evoluții ale problemei palestiniene 
și intensificarea represiunii israe
liene in teritoriile ocupate. în cadrul 
întilnirii dintre Hakam Bulawi și 
ambasadorul american, Robert Pel- 
letreau — a doua în decurs de o 
săptămină — a fost relevată nece
sitatea dezvoltării dialogului S.U.A. 
— O.E.P. și rolul acestuia în promo
varea procesului de pace în Orientul 
Mijlociu, transmite agenția Q.N.A.

TUNIS 26 (Agerpres). — Coman
damentul unificat al revoltei pales
tiniene din Cisiordania și Gaza a 
cerut — intr-un memorandum — 
secretarului general al O.N.U. și ce
lor cinci membri permanent! ai 
Consiliului de Securitate să inter
vină pentru a împiedica aplicarea 
unei hotăriri israeliene privind exi
larea a 13 palestinieni și pentru a 
pune capăt, în general, politicii Is
raelului de expatriere a palestinieni
lor. De asemenea, Comandamentul 
unificat cere să se exercite presi
uni pentru ca autoritățile israeliene 
să redeschidă instituțiile de învăță-

r
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| NEGOCIERI SOVIETO-AMERI- 
CANE. — La Geneva a început 
luni a patra rundă a negocierilor so- 
vieto-americane privind limitarea 
și încetarea experiențelor nucleare. 
A avut loc o întilnire a șefilor 
delegațiilor, care au discutat pro
bleme privind modul de desfășu
rare și conținutul negocierii.

CONFERINȚA A TARILOR NE
ALINIATE. în capitala Olandei 
s-au deschis, luni, lucrările con
ferinței ministeriale a țărilor ne
aliniate cu tema „Pacea și dreptul 
internațional". Participă reprezen
tanți din 92 de țări. Pe ordinea de 
zi a conferinței se află probleme 
legate de creșterea rolului norme
lor de drept internațional in so- 

Iluționarea problemelor complexe 
cu care se confruntă omenirea.

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT 
I A C.E.E. — La Madrid au 
| început, luni, lucrările reuniu

nii la nivel inalt a C.E.E. 
ITimp de două zile, partici- 

panții vor examina în special 
aspecte legate de înfăptuirea 

I preconizatei uniuni monetare vest- 
europene, probleme sociale și eco
logice. Observatorii politici apre
ciază că în cadrul actualei reu- 

Iniuni vor fi consemnate puncte de 
vedere divergente intre „cei 12", 
îndeosebi ca urmare a poziției di- 

I ferite (a Marii Britanii. în special 
în ce privește uniunea monetară a 
C.E.E.

PROCES. La Seul a început pro- 
| cesul intentat reverendului Moon 

Ik Hweng, care a fost arestat la 
I reîntoarcerea în Coreea de Sud 

după vizita efectuată în R.P.D. Co
reeană, unde s-a pronunțat pentru 

| lărgirea dialogului Nord-Sud în 

dere, între altele, ca forțele O.N.U., 
care supraveghează respectarea unor 
acorduri internaționale, să servească 
și ca instrument pentru edificarea 
încrederii, și pentru a preveni apa
riția de noi focare de conflict. Do
cumentul recomandă, totodată, ex
tinderea competenței acestor forțe 
în domenii cum ar fi securitatea na
vigației maritime sau combaterea 
terorismului internațional.

Suprem al U.R.S.S.
soluționat o serie de probleme orga
nizatorice.

După cum transmite agenția 
T.A.S.S., sesiunea comună a celor 
două camere ale Sovietului Suprem 
va fi reluată marți, între punctele 
înscrise pe ordinea de zi figurînd 
confirmarea componentei Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

P.M.S.U., a fost ales președinte al 
P.M.S.U.

Comitetul Central — relatează 
M.T.I. — a ales ca organ de condu
cere colectivă un prezidiu format 
din patru membri : Rezso Nyers, 
președintele P.M.S.U., Karoly Grosz, 
secretarul general al partidului, 
Miklos Nemeth, membru al Comite
tului Politic Executiv, primul-mi- 
nistru al guvernului, și Imre 
Pozsgay, membru al Comitetului 
Politic Executiv, ministru secretar 
de stat.

Totodată, plenara l-a eliberat pe 
Janos Berecz din funcția de secretar 
al C.C. al P.M.S.U. Jeno Kovacs și 
Janos Barabas au fost aleși secre
tari al C.C. al P.M.S.U.

mai numeroase sînt vocile care cer 
retragerea forțelor militare ameri
cane din Peninsula Coreeană ; 
S.U.A. trebuie să ia parte la convor
biri tripartite cît mai curînd posit ’ 
să semneze acorduri de pace
R. P. D. Coreeană și să se retragă 
din Coreea de Sud, inclusiv cu ar
mamentul lor nuclear — s-a relevat 
la miting.

mint palestiniene și să înceteze es
caladarea măsurilor represive în 
teritoriile ocupate, transmite agenția 
Q.N.A.

AMMAN 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii, Cornelio Sommaru
ga, și-a exprimat preocuparea in 
legătură cu intensificarea măsurilor 
Israeliene de represiune împotriva 
palestinienilor din Cisiordania și 
Gaza, aflate sub ocupație. La înche
ierea unei vizite de trei zile în te
ritoriile ocupate, el a declarat că 
transmis autorităților israeliene c 
scrisoare amănunțită cu privire Ia 
încălcările aduse celei de-a IV-a 
Convenții de la Geneva referitoare 
la tratamentul persoanelor civile 
sub ocupație.

RABAT 26 (Agerpres). — Regele 
Hassan al II-lea al Marocului l-a 
primit pe ministrul afacerilor ex
terne al Siriei, Farouk Al-Sharaa, 
aflat în vizită în această țară în 
cadrul unui turneu întreprins in 
unele țări maghrebiene. în timpul 
întrevederii, emisarul sirian a trans
mis suveranului Marocului un me
saj din partea președintelui Siriei. 
Hafez Al-Assad. relativ la situația 
din Liban, transmite agenția Efe.

1

scopul reunificării pașnice a pa
triei. Agențiile de presă relatează | 
că începerea procesului a fost mar
cată de incidente, întrunit repre- I 
zentanți ai opiniei publice și stu- | 
denți au protestat in legătură cu ■ 
această înscenare judiciară.

AVARIE. într-o declarație făcu- | 
tă ziarului „Izvestia" și reluată de 
agenția T.A.S.S., ministrul apără- I 
rii al U.R.S.S., Dmitri Iazov, a a- I 
nunțat că, la 26 iunie, pe un sub- 1 
marin nuclear aparținind flotei ■ 
nordice sovietice s-a produs o ava- | 
rie. Accidentul a avut loc la insta- I 
lația energetică principală, cind 
submarinul se afla in imersiune. t 
Un raport preliminar arată că s-a | 
defectat sistemul de conducte al 
primului circuit de răcire al reac- i 
torului. Comandantul navei a dat I 
ordin să fie oprită instalația ener- * 
getică de bază și să se pună in . 
funcțiune instalația de motoare I 
auxiliara — diesel. în aceeași zi, | 
în ajutorul submarinului au venit 
două nave de transport sovietice. | 
Accidentul nu reprezintă nici un I 
pericol ecologic — a precizat mi- 1 
nistrul apărării al U.R.S.S. .

REFERENDUM. — Antilele O- 1 
landeze, un grup de cinci insu
le din bazinul Mării Caraibilor, vor I 
hotărî în luna noiembrie — în ca- I 
drul unui referendum — în legătură 
cu proclamarea independenței. Ho- ■ 
tărîrea a fost anunțată în capitala 
arhipelagului, Willemstad, de pre- I 
mierul Maria Liberia Peters. Anti
lele Olandeze cuprind două insule I 
mai mari, Curațao și Bonnaire, și I 
alte trei insule mai mici — Saba, 
St. Eustatius și jumătate din insula I 
St. Maarten. Ele au. împreună, I 
993 kmp și o populație de circa 
220 000 locuitori.
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