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Dezvoltarea spiritului revoluționar
- cerință primordială a învățămîntului 

politico-ideologic
Activitatea teoretică, ideologică, politică, educativă, culturală tre

buie să se materializeze în creșterea conștiinței sociale, în formarea unui 
nivel de cultură tot mai ridicat al cetățenilor patriei noastre, în ridicarea 
gradului de participare conștientă a oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului popor la înfăptuirea Programului partidului, la 

| făurirea conștientă a viitorului comunist,
NICOLAE CEAUȘESCU

Ne aflăm In perioada premergătoare încheierii anului de studiu in tnvătămîntul politico-ideologic. Semnificația deosebită a convorbirilor recapitulative decurge din faptul că 
ele încheie ciclul de patru ani sub care a fost organizat învătămintul politico-ideologic, interval în care participanții au parcurs o tematică amplă, temeinic structurată, menită să le dezvolte orizontul politic și ideologic, să prilejuiască aprofundarea politicii partidului, cunoașterea orientărilor și ideilor de deosebită Importantă cuprinse în documentele partidului. în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu.Se împlinesc doi ani de la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, în cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit Expunerea cu privire la stadiul edificării socialismului în țara noastră, la problemele teoretice, ideologice și activitatea politică, educativă a partidului. Analiza profundă, multilaterală, în spiritul celor mai noi cuceriri ale gîndirii social-filozofice întreprinsă de secretarul general cu privire la procesul istoric de dezvoltare a națiunii și societății românești, la desfășurarea construcției socialiste, la marile transformări revoluționare petrecute în întreaga viață economico- socială sub conducerea partidului a conferit expunerii caracterul unui 
adevărat program ideologic și cultu- 
ral-educativ, în spiritul concepției 
materialist-dialectice, pentru activi
tatea partidului și statului, a între
gului popor, de înfăptuire a Progra
mului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.Valoarea politică și ideologică a acestui document și-a găsit o înaltă recunoaștere prin dezbaterea și adoptarea sa, în cadrul Conferinței Naționale a partidului, ca document programatic al Partidului Comunist Român, al întregului popor, ea călăuzind în tot acest interval activitatea organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, organismelor economice și social-politice din patria noastră. Tezele și orientările din acest document programatic, care trebuie să-și găsească un loc prioritar și în cadrul convorbirilor recapitulative, au constituit în perioada ultimilor doi ani conținutul de idei, substanța întregii noastre propagande de partid, a învățămîntului politico-ideologic.

Desfășurarea convorbirilor recapitulative. ca moment de vîrf în in- vățămîntul politico-ideologic, trebuie 
să ateste progresele realizate de că
tre cursanți în înțelegerea și însu
șirea bazelor principiale ale politi
cii partidului, capacitatea lor de a 
stabili căi și mijloace optime pen
tru înfăptuirea sa neabătută, pentru 
perfecționarea calitativă a intregii 
activități.Desigur, convorbirile recapitulative au menirea să asigure nu numai aprofundarea cunoștințelor dobindi- te în cei patru ani de studiu, ci deo-

țiune pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin colectivelor respective.Anul acesta. în cele două dezbateri consacrate convorbirilor recapitulative. toate cercurile, indiferent de natura cursului, de specificul activității, vor aborda două teme : 
„Creșterea mai puternică a eficien
ței economice, a productivității mun
cii. factorul principal de accelerare 
a progresului cconomico-social. Sar
cinile ce revin organelor și organi^ 
zațiilor de partid, de masă și obștești 
pentru înfăptuirea programelor și 
măsurilor adoptate din inițiativa Io-

recapitulative in învățămfntul 
politico-ideologic

potrivă însușirea ideilor, tezelor, o- rientărilor ce se desprind din documentele de partid, din cuvîntările recente ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. După cum se știe. în ultimele luni, viața politică a țării a cunoscut o vie efervescență, a fost marcată de o serie de evenimente care au o puternică semnificație și în domeniul ideologic.. Au avut loc plenare ale C.C. al P.C.R.. plenara Consiliului Național'- al Oamenilor Muncii, a Consiliului Național al A- a^riculturii, alte evenimente majore, cu prilejul cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit ample cuvîntări. Sub directa îndrumare a secretarului general al partidului s-au adoptat programe privind principalele domenii ale activității economico-sociale. Patrimoniul ideologic al partidului s-a îmbogățit astfel cu noi idei, izvo- rîte din studiul aprofundat al realității și apte să orienteze, în consens cu noile cerințe ale dezvoltării economico-sociale, opera de edificare a noii societăți. Este firesc, este necesar ca indicațiile și ideile cuprinse 
in aceste cuvîntări să formeze subiect 
de dezbateri in cadrul convorbirilor recapitulative, evident, în raport cu specificul preocupărilor și sarcinilor fiecărei organizații, insistîndu-se a- supra modalităților optime de ac-

varășului Nicolae Ceaușescu in ve
derea ridicării eficienței tuturor sec
toarelor de activitate" și „Afirmarea 
spiritului revoluționar, combativ în 
muncă și viată, sarcină prioritară a 
fiecărui membru de partid". După cum se poate observa, temele sînt foarte cuprinzătoare, ele oferind cursanților prilejul să aprofundeze coordonatele de bază ale concepției partidului1 nostru privind edificarea noii societăți in etapa actuală. ’Faptul că temele sînt largi, cuprinzătoare nu trebuie să conducă în nici un fel la organizarea unor dezbateri generale, abstracte. Dimpotrivă, ceea ce conferă miez și finalitate dezbaterilor recapitulative este îmbinarea tratării teoretice a 
problemelor cu aspectele practice, 
care se ridică în procesul înfăptui
rii politicii partidului. Caracterul cuprinzător al temelor oferă largi posibilități organelor și organizațiilor de partid de a selecționa din cadrul problematicii generale acele aspecte de mare actualitate care pentru colectivul respectiv prezintă cel mai mare interes. Referindu-ne la prima temă, de pildă. într-o unitate e- conomică discuțiile se pot concentra cu deosebire asupra organizării muncii. asupra valorificării fondului de experiență și pricepere al colectivului sau asupra perfecționării teh

nologiilor de producție, reducerii consumurilor etc. Chiar și pentru o instituție sau unitate școlară tema respectivă prezintă elemente de interes deosebit, aici dezbaterile puțind fi orientate către multiplele aspecte ale calității, ca factor esențial de creștere a eficienței, de înfăptuire a sarcinilor de plan.De cea mai mare importanță este 
ca dezbaterile să adincească analiza 
concretă a situațiilor diu colective
le respective în lumina exigențelor 
actuale, să detașeze măsuri și modalități optime pentru înfăptuirea sarcinilor într-un domeniu sau altul. De pildă, dezbaterea referitoare la afirmarea spiritului revoluționar, subliniind necesitatea cultivării la comuniști, la toți oamenii muncii a abnegației și dăruirii revoluționare. va trebui să descifreze modalitățile practice prin care cursanții își pot dovedi concret spiritul revoluționar, să combată situațiile de automulțumire. manifestările de indiferentă acolo unde apar, atitudinile de superficialitate și lipsă de răspundere etc. Cu alte cuvinte. nu doar o lecție generală despre spirit revoluționar, ci o analiză responsabilă a muncii depuse, un îndemn in direcția întăririi ordinii și disciplinei, a angajării și abnegației comuniste.O asemenea cerință este cu atît mai potrivită pentru convorbirile recapitulative cu cit. așa cum a rezultat din controalele și analizele făcute. tocmai la acest capitol învă- tămîntul de partid s-a dovedit mai deficitar. Mai sint organe și ’organizații de partid care își limitează activitatea în acest domeniu mai a- les la consemnarea numărului parti- cipănților. a dezbaterilor, deși in unitățile respective continuă să persiste deficiente în privința realizării indicatorilor de bază ai planului. Or, dezbaterile recapitulative oferă un bun prilej pentru a analiza căile de înlăturare a acestor deficiente, pentru a spori influenta învățămîntului, a cărui eficiență reală o dau comportarea oamenilor, spiritul lor de răspundere, abnegația și dăruirea cu

Paul DOBRESCU
(Continuare în'pag. a IV-a)

Se apropie SECERIȘUL
CUM SÎNT PREGĂTITE RECOLTAREA

ȘI DEPOZITAREA CEREALELORDeși stadiul de vegetație al culturilor este mai întîrziat decît în alți ani, totuși momentul începerii recoltării cerealelor păioase se apropie. Iată de ce. în spiritul sarcinilor 
și indicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor, organele agricole județene, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, sînt chemate să acționeze cu fermitate și răspundere în vederea încheierii în cel mai scurt timp a pregătirilor pentru campania agricolă de vară.Agricultura noastră dispune de toate condițiile pentru ca secerișul și însă- mînțarea culturilor duble să se desfășoare repede și bine. Cu mijloacele mecanice actuale și cu forța de muncă repartizată . acestor lucrări, zilnic se poate recolta și transporta producția de pe 272 000 hectare, se poate executa pregătirea terenului pe 177 000 hectare. Ca atare. printr-o bună organizate a întregii activități în cîmp, prin acțiuni de întrajutorare, este pe deplin posibil ca secerișul orzului să se încheie în 4—5 zile, cel al griului — în 8—10 zile, iar prin eliberarea imediată a terenului. în 2—3 zile după recoltare să se însămințeze cultura a doua. Important este ca organele și organizațiile de partid să acționeze energic pentru întărirea răspunderii organelor de specialitate. cadrelor de conducere și specialiștilor din unități, mecanizatorilor .și cooperatorilor pentru pregătirea temeinică și desfășurarea în bune condiții a campaniei agricole de vară. Concret, care este stadiul pregătirilor ce condiționează nemijlocit realizarea unor ritmuri înalte la seceriș și semănatul culturilor succesive 1

TERMINAREA REPARAȚIILOR 
ȘI EFECTUAREA PROBELOR DE 
FUNCȚIONARE LA MAȘINI. Executarea la timp și în condiții de calitate a volumului mare de lucrări din această vară este ho- tărîtă de buna funcționare a combinelor. tractoarelor, mijloacelor de transport, a agregatelor complexe folosite la pregătirea terenului și semănat, de organizarea temeinică

® Pentru asigurarea funcționării ireproșabile 
a combinelor, să fie efectuate reparații 
de cea mai bună calitate

® De pe acum să se creeze condițiile ne
cesare încheierii secerișului în termene 
cît mai scurte

• După recoltare să fie însămînțate imediat 
culturile succesive

a activității de preluare a produselor la bazele de recepție.Pozitiv este faptul că în multe județe reparațiile la combine sint încheiate sau aproape de terminare. Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost reparate 94 la sută din combinele pentru recoltarea păioaselor și 97 la sută din presele de balotat. Lucrările trebuie grăbite mai cu seamă în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județele Tulcea, Giurgiu, Prahova, Brăila, Călărași și Dolj, unde mai sînt de reparat un număr însemnat de combine și prese de balotat. Este vorba tocmai de județe situate în zonele în care secerișul începe mai devreme.Concomitent cu încheierea reparațiilor la toate utilajele. în mod obligatoriu trebuie să se efectueze probele de funcționare a tuturor combinelor. Subliniem această cerință pornind de la anumite situații din anii trecuți, cînd un număr de com

bine, cărora cu ocazia recepțiilor îl s-a acordat calificativul „foarte bine", s-au defectat foarte repede. Cu toată răspunderea trebuie să se urmărească, la acest ultim control al combinelor, mai ales modul în care au fost etanșeizate, în care funcționează și sînt reglate organele lor active, pentru a se înlătura cu de- săvîrșire cauzele care generează pierderi mari in timpul recoltării. Totodată, trebuie create condiții optime pentru buna funcționare a mașinilor în cîmp : asigurarea pieselor de schimb necesare și a carburanților, organizarea de ateliere mobile dotate corespunzător in scopul înlăturării operative a eventualelor defecțiuni ș.a.
REALIZAREA 

PROGRAMU
LUI DE CUL
TURI DUBLE ÎN 
STRUCTURA 
PREVĂZUTĂ. In această vară, într-o perioadă foarte scurtă trebuie însămînțate două milioane de hectare cu culturi duble de porumb, legume, cartofi, floarea-soarelui, soia, fasole, in, cînepă, precum și plante da nutreț. Ținînd seama de rolul deosebit pe care îl au aceste culturi în sporirea producției agricole totale a țării, este de datoria Ministerului Agriculturii, a organelor agricole județene să organizeze temeinic această acțiune. în conformitate cu planul de amplasare a culturilor duble, care trebuie peste tot definitivat, este necesar să se adopte grabnic măsuri pentru a se rezolva toate problemele ce țin de buna desfășu-, rare a acestei lucrări. întîi de toate trebuie asigurate de pe acum, în cantitățile necesare, semințele pentru fiecare hibrid, pentru fiecare solă șî unitate în parte. Totodată, cu sprijinul organelor județene și centrale de resort, este nevoie să se a- sigure unităților de mecanizare cantitățile de combustibil pentru executarea acestei lucrări, ținînd seama

(Continuare în pag. a V-a)
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Privind în ochii copiilor
Vîrstele copilăriei 

sint asemenea virste- 
lor țării.

Virsta anilor pre
mergători revoluției a 
fost neliniștită și as- 

,pră. Virsta revoluției a 
devenit romantică și 
învingătoare. Vîrsta 
construcției a urcat 
steagurile pe fruntea 
schelelor care au de
venit apoi case și po
duri șj fabrici și Școti.

Vîrsta de astăzi a 
copilăriei este vîrsta 
învățăturii,. a serbări
lor cu dansuri frumoa
se și cu cîntece despre 
tot ce. înseamnă țara.

An fost de curînd in 
Transilvania pentru 
văruitul de primăvară 
al prispei primei co
pilării și pentru cali
grafierea straturilor 
cu răsaduri proaspete, 
în afara caselor fru
moase, pregătite cu 
alb și albastru pentru 
întîlnirea cu primăva
ra, cea mai adevărată 
sărbătoare a începutu
lui de mal mi s-a în
fățișat sub forma ne
număratelor grupuri

de elevi de toate vîr- 
stele care împinzeau 
marginile de drum și 
pădurea livezilor cu 
albastrul . ? . 
pătate cu alb din albul 
cu care mingiiau, ca 
intr-un ritual ances

salopetelor

ÎNSEMNĂRI
de Teofil BĂLAJ

tral, trunchiurile ieșite 
din frig ale pomilor.

Erau pomii fructiferi 
al celorlalte vîrste ale 
copilăriei și recolta se 
anunța bogată. Dar 
vîrsta de astăzi nu pu
tea veni numai la cu~ 
leșul recoltei.

Miinile curate se în- 
tîlneau peste timp . în 
osteneala folositoare a 
muncii, așa cum virsta 
de azi a țării s-a in- 
tîlnit întotdeauna cu 
celelalte vîrste ale co
pilăriei românești pre
tutindeni unde tinere-

țea fără bătrînețe o muncii a scris noua 
geografie fizică și spi
rituală a 
mînturi.

Privind 
piilor la 
sau la Lupeni, în noile 
cartiere bucureștene 
sau la Agigea sărbăto
rească a marelui tri
umf al maturității de 
gindire și faptă a so
cialismului românesc, 
care este Canalul Du
năre — Marea Neagră, 
privim de fapt în ochii 
limpezi ai zilei de 
mîine cu mîndrie față 
de moștenirea ce li se 
cuvine : o Tară liberă 
și înfloritoare.Epoca Ceaușescu în
seamnă România so
cialistă de astăzi, adi
că o țară în care oa
menii au învățat să 
privească în ochii co
piilor cu încrederea 
într-un viitor demn Șl 
luminos.

Și aceasta este, la 
drept vorbind, darul 
cel mai de preț pe 
care ii pot face părin
ții copiilor țării de 
ziua lor.

acestor pă-

in ochii co- 
Hunedoara

40 DE ANI DE MABI IZBiNZI SUB STINDAHBC1 PABTIDUHU 
TREPTELE DEZVOLTĂRII SUB SEMNUL 

LUMINOS AL MUNCII ÎNFRĂȚITE
Denumit Maris de daci și de romani, Mureșul străbate aproape prin mijloc uriașul amfiteatru al județului căruia îi dă nume și care se sprijină la nord-est pe culmile vulcanice de peste 2 100 metri ale Călima- nilor pentru a cobori spre apus în locuri cu nume de cîmpie. Un uriaș amfiteatru ce desfășoară privirilor admirabile peisaje naturale cărora oamenii le-au adăugat necontenit, de-a lungul timpului, însemne ale vremii lor, ale hărniciei și iscusinței. Dintre toate, fără îndoială, însemnele celor 40 de ani de istorie nouă a patriei, însemnele anilor socialismului, îndeosebi ale anilor pe care cu mîndrie ii numim „Epoca Ceaușescu", au dat demnitate și frumusețe vieții oamenilor, primenind fericit chipul acestor locuri.Fluxul vital care asigură pulsul puternic, excepționala vigoare a acestei dezvoltări sint importantele investiții ale statului socialist : in ultimele trei decenii, in

vestițiile din județul Mureș se ridică la peste 55 miliar
de lei, din care mai mult de 85 la sută au fost reali
zate după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Capacitatea aceasta de mobilizare a unor uriașe resurse, de dirijare a lor pentru acționarea pirghiilor esențiale ale dezvoltării a dat rezultate pe măsura eforturilor, a determinat aici, ca în întreaga țară, transformări spectaculoase în industrie, în agricultură, în viața oame- La Tîrgu Mureș se construiește trainic și frumos. Un argument - complexul arhitectural din Piața Trandafirilor, avind in mijloc nilor. moderna clădire a Teatrului Național Foto: S. Cristian
Iată doar cîteva exemple...Niște ateliere răzlețe alcătuiau, prin 1950, baza de producție a cooperativei meșteșugărești „Ciocanul" din Tirgu Mureș. O bază mai mult decît modestă, pe care, de-a lungul anilor, investițiile, hărnicia și priceperea oamenilor au transformat-o radical, determinind și o denumire corespunzătoare — „Electromureș". Drumul de la „Ciocanul" de ieri la produsele electrotehnice și electronice de azi. trimise la export în multe țări ale lumii, măsoară un suiș de Împliniri plin de semnifi

cație. De asemenea, la Sighișoara s-a păstrat doar ca o amintire numele unei vechi unități,' nume care-i definea de fapt și profilul de producție: „Nicovala". Care este realitatea uzinei de azi? Produsele de înaltă tehnicitate realizate în serie mică, utilajele moderne. Medalia de aur a Expoziției internaționale de invenții de la Geneva pentru o performantă tehnică originală. Puternice unități productive, noi sau modernizate, te întîmpină șl la Tirnăveni sau Reghin, la Luduș sau Iernut. în industria lemnului și în cea extractivă de pe văile cu

nume atît de frumoase, intrate în cîntece și legende.Să reținem unele cifre și comparații definitorii pentru dezvoltarea industrială a județului. Astfel, 
întreaga producție a anului 
1938 se realizează acum în 
mai puțin de 6 zile. Față 
de 1950, de pildă, produc
ția a crescut de 67 de ori 
în industria chimică, de 233 
ori în cea a construcțiilor 
de mașini, de 68 ori la 
energie electrică și termi
că, de 19 ori la exploatarea 
și prelucrarea lemnului, de 
10 ori in industria alimen
tară.Urcînd paralel cu Mureșul și cu linia ferată, șoseaua care vine de la ae

roport către oraș te introduce imediat în miezul marii platforme industriale, făcîndu-te să lei de la bun început cunoștință cu o realitate emblematică a zilelor noastre: crearea și dezvoltarea unei puternice industrii moderne. Iată, materializată și aici, la Tîrgu Mureș, politica partidului, a secretarului său general, de amplasare rațională pe întreg teritoriul țării a forțelor de producție. Această politică înseamnă conectarea Tîrgu Mureșului Ia ritmurile marilor dezvoltări, determinind un flux continuu, dinamic, de muncă, de creație, asigurind tuturor oame

nilor muncii — români, maghiari, germani — condiții de participare egală la muncă și la roadele ei.
Veritabilă carte de vizită a orașului, platforma industrială cuprinde întreprinderi din mai multe ramuri'. Dar dintre importantele cetăți industriale amplasate aici se detașează silueta impunătoare a Combinatului de îngrășăminte chimice „A- zomureș" — cea mai mare unitate productivă a orașului și a întregului județ. De fapt sînt reunite în acest combinat mai multe uzine și mai multe fa

brici care s-au construit și s-au dezvoltat rînd pe rînd, de-a lungul timpului.— Dacă e să vorbim despre dezvoltarea combinatului nostru, eu aș împărți-o inginerește. pe etape, ne spune ing. Dorel Popa, directorul general al combinatului. De fapt, nici măcar nu-i o treabă inginerească: așa a fost însăși viața cu acumulările ei. cu salturile ei.
Gheorghe
ATANÂS1U 
Gheorghe GIURGIU corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

A stimula
și valorifica talentul 
tinerilor cercetători

Ultimele două decenii, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
fost hotăritoare spre a convinge, 
chiar și pe cei mai sceptici, că re
sursele științei sint imense, că po
tențialul său, pus în mișcare, este 
in măsură să ofere soluții și pen
tru cele mai complexe probleme 
care confruntă societatea modernă. 
Mă refer, bineînțeles, la coopera
rea strinsă a științei cu tehnica și 
la acele rezultate care slujesc 
nemijlocit bunăstarea și fericirea 
oamenilor.

Ne sint cunoscute diferitele de
numiri date cer
cetării, in func
ție de obiectivele 
urmărite și de 
conținutul său. 
M-aș opri numai 
la raportul din
tre cea fundamen
tală, de desco
perire, și aplicată, respectiv din
tre știința de imediată utilita
te și cea ale cărei roade se aș
teaptă intr-o perspectivă mai a- 
propiată sau îndepărtată. Viața, 
solicitările cotidiene reclamă o investigație operativă, care să pro
ducă „noul" sau să amelioreze pro
cesele existente, să răspundă exi
gențelor de calitate și eficiență, să 
contribuie la creșterea venitului 
național, să asigure dezvoltarea ar
monioasă a economiei. Drept urma
re, este firesc ca cele mai mari eforturi să se desfășoare pe teritoriul științei aplicate, ca tematica 
cu termen scurt de valorificare s-o 
domine pe cea de perspectivă. Ar 
fi insă păgubitor dacă, absorbiți de 
preocupările etapei, am neglija ști
ința de descoperire, studiul legilor 
naturii și fenomenelor sociale și 
n-am cultiva cercetarea inter- și 
pluri-disciplinară, pe teritoriile 
cele mai fecunde și mai promiță
toare pentru procesul cunoașterii.

Marea avuție națională — creierul uman — se cere repartizată cu 
maximă chibzuință, spre a servi 
deopotrivă progresul științei teore
tice și al celei aplicate.

Actualul cincinal, care se afirmă

OPINII
de acad.

Cristofor S1MIONESCU

prin măsuri revoluționare în toate 
sectoarele de activitate, pretinde o nouă calitate și în domeniul științei. O asemenea optică presupune 
renunțarea la imobilism, promova
rea fermă a gîndirii cutezătoare, 
neîntinată de simple reproduceri, 
rezultate in care noul încorporat 
atinge cote tot mai ridicate și se 
afirmă competitiv pe plan mondial. 
Spiritul revoluționar, noua calitate 
în știință reclamă o mai deplină valorificare a inteligenței de care 
dispune poporul nostru si o mai intensă activitate pe tărîmul instrucției și educației tinerelor detașamente de cercetători. Dacă 

pornim de la ma
rele adevăr că 
omuț reprezintă 
cel mai prețios 
capital, atunci a- 
pare drept o axi
omă concluzia că 

asupra lui se cere acționat continuu, 
spre a împlini idealurile ce ne ani
mă și spre a înainta, fără convul
sii, pe calea dezvoltării sociale.

în acest sector al strategiei dez
voltării, care ține de competență, 
spiritul revoluționar ar putea pă
trunde mai adine, opera mai activ 
și mai viguros. Mă girulesc, în pri
mul rînd, la marea răspundere a oamenilor de știință, cu experiență, față de tinerii dotați, cărora li se 
cere „încălzit" spiritul iscoditor, sti
mulată cavacitatea de creație, încu
rajat zborul către înălțimi. Sint încă 
numeroase cazurile de plafonare, 
de pierdere a anilor celor mai fer
tili în căutări fără orizont și mun
că de rutină ; persistă uneori 
nejustificat o anumită indiferență, 
răceală și inerție in relațiile dintre 
cercetătorul format și discipolul 
său: Ucenicia în toate meseriile, 
dar cu precădere în știință, este 
determinantă pentru fizionomia 
morală și tinuta intelectuală a ce
lor care aspiră către culmile cu-
(Continuare in pag. a IV-a)
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Sprijin concret-prin participarea activă
la soluționarea sarcinilor concrete

în cadrul dezbaterilor inițiate de ziarul nostru despre necesitatea creșterii permanente a rolului educativ și eficienței adunărilor generale ale organizațiilor de bază, ca una din condițiile esențiale ale realizării unei calități noi, superioare in munca de partid, azi ne vom opri asupra unui alt moment deosebit de important : modul in care participă comuniștii aleși în organele de partid superioare la viața organizațiilor din care fac parte, la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale.Investigația pentru această temă am întreprins-o în organizații și comitete de partid din unități e- conomice ale municipiului Alexan
dria.„în comitetele de partid din întreprinderi și instituții, precum și in comitetele municipal și județean de partid sînt aleși — ne spune tovarășul Ion Câtă, secretar al Comitetului municipal Alexandria al P.C.R. — peste 

420 de comuniști din municipiu. Ceea ce înseamnă că. practic, aproape în fiecare organizație de bază mai importantă activează și un comunist ales într-un organ superior. Datorită îndatoririlor statutare ce le revin, ca oameni învestiți cu mandatul comuniștilor, datorită pregătirii lor politice și profesionale ridicate, ei constituie o forță pe care se sprijină în orientarea permanentă a activității organizațiilor de bază spre îndeplinirea tuturor sarcinilor și obiectivelor rezultate din documentele de partid, din cuvîntările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu".O definire cuprinzătoare a rolului pe care îl au și trebuie să-l aibă, în organizațiile din care fac parte, comuniștii aleși într-un organ de partid superior. își îndeplinesc ei întotdeauna cum se cuvine acest mandat ?Să derulăm, pe scurt, constatările noastre.Tovarăș® Lucia Mitrică, muncitoare în atelierul montaj al întreprinderii „Rulmentul", activează ca membru de partid în organizația de bază nr. 6 din cadrul schimbului C. Ea este în același timp, de mai multi ani, membră a comitetului municipal de partid. Cum participă, in această calitate, la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale ? „Biroul organizației de bază obișnuiește — ne spune dînsa — să mă consulte încă din perioada schițării planului de muncă trimestrial. Ceea ce înseamnă că, practic, încă din această fază contribui — prin sugestiile pe care le dau biroului, pornind și de la hotărl- rtle comitetului municipal adaptate Ia specificul și realitățile locului de 
muncă — la pregătirea adunărilor generale, Participînd la stabilirea temelor, la modul în care se gindește pregătirea lor, am posibilitatea să cunosc în amănunt și să ajut concret, pe parcurs, biroul organizației de bază în aprofundarea tuturor aspec-

telor necesare pentru asigurarea unor dezbateri eficiente în forul comuniștilor".Că așa stau lucrurile ne-o demonstrează faptele. De pildă, in luna februarie, cind s-a analizat calitatea produselor, tovarășa Mitrică a propus ca din colectivul de elaborare a materialului să facă parte și tovarășa Petruța Munteanu, ingineră electro- nistă, secretara organizației de bază U.T.C. Rațiunea acestei propuneri a fost următoarea : în calitate de ingineră, comunista Munteanu putea să aducă în dezbaterea comuniștilor, și a adus, probleme de fond pentru realizarea unor produse de calitate vizînd cunoașterea și respectarea tehnologiei, aplicarea corectă a documentației tehnice etc. Dar cum tinerii se

există și comuniști învestiți cu mandatul de a face parte din organe de partid superioare, care nu-și adue contribuția pe măsura capacității lor, a răspunderilor ce le revin, la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale ale organizațiilor de bază din care fac parte, la îmbunătățirea activității acestora, în ultimă instanță la creșterea eficienței muncii desfășurate de comuniști în spiritul cerințelor formulate de documentele de partid, de cuvîntările secretarului general al partidului. în organizația de bază în care activează tovarășul Dumitru Nicula, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea mecanică „Islaz" — organizația nr. 5 din cadrul atelierului de prototipuri — pregătirea și desfășurarea

gan zaț o

VIAȚA NOUĂ A COPIILOR 

DE LA PORȚILE DELTEI

confruntau cel mai adesea cu asemenea probleme, ea putea înfățișa, și a înfățișat adunării generale, și preocupările și cerințele aflate în atenția organizației U.T.C. în acest domeniu. Acest lucru a oferit posibilitatea comuniștilor să angajeze atît o dezbatere eficientă, prin abordarea a două probleme esențiale ale calității, cit și să fundamenteze hotărîri corespunzătoare în această privință. Contribuția tovarășei Mitrică la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale se manifestă de fapt in toate momentele necesare acestui scop.Preocupări asemănătoare are și tovarășa Constanța Vlad, de profesie electrician, membră a comitetului județean de partid, care își desfășoară activitatea, ca membru de partid, in organizația de bază nr. 5 a întreprinderii de tablouri electrice și panouri. Secretarul biroului organizației de bază de aici, Victor Voinescu. ne spunea că prin detașarea a doi membri ai biroului la executarea unor lucrări urgente pe platforma minieră Rovinari, tovarășa Vlad ia parte la pregătirea adunărilor generale, la activitatea biroului, ca și cum „dînsa ar fi membru, atît de mult ne ajută", în acest mod ni s-a vorbit, acest lucru constatîndu-1 și noi — la fața locului, și despre activitatea desfășurată in organizațiile în care activează și alți. membri aleși în organe superioare de partid.Am înfățișa însă o imagine incompletă asupra problemei in discuție dacă n-am spune că. din păcate,

adunărllor sînt departe de a fi ceea ce ar trebui să fie intr-o organizație care are în componența ei pe secretarul adjunct al comitetului de partid. Spre argumentare, două exemple. A» dunarea generală din luna februarie a avut pe ordinea de zi următoarele probleme : „Să cunoaștem și să respectăm legile țării", „Probleme de e- ducație materiaiist-științifică". „Probleme de educație moral-cetăteneas- că“. Este ușor de observat, credem, că tematica adunării generale a fost exclusiv educativă. Dar poate că acest lucru n-ar fi fost rău dacă — excep- tind aspectele legate de cunoașterea legilor pentru care juristul întreprinderii a apelat și la 2—3 exemple — și celelalte două teme ar fi fost abordate concret ; prin raportarea la fapte și situații din întreprindere, din organizația respectivă, și nu ar fi avut caracterul unor prelegeri, încropite ad-hoc de șeful secției, fără a avea nici măcar argumentația teoretică necesară. Adunarea generală din luna martie a coborit și mai mult „ștacheta calității" și a inăltat-o. în schimb, pe cea a... formalismului. Principala temă înscrisă pe ordinea de zi se intitula : „Contribuția organizației U.T.C. și a grupei sindicale la îndeplinirea sarcinilor de ptan pe trimestrul I". O temă binevenită. Cum a fost ea tratată ? Prin copierea, fără a schimba in unele locuri nici măcar cifrele, a unui referat cu aceiași titlu prezentat in adunarea generală din luna decembrie 1983. Faptul că in ambele adunări au luat cuvintul doar

2—3 comuniști, că ele s-au încheiat fără a adopta nici o hotărire spune, de asemenea, ’multe despre ce fel de eficientă au avut acestea. Și totul s-a petrecut în organizația din care face parte, și de care răspunde, chiar secretarul adjunct al comitetului de partid !Tovarășul loan Sălăgean, directorul întreprinderii de aparataje și accesorii, este membru al comitetului municipal de partid și activează, ca membru de partid, in organizația de bază nr. 1 din cadrul respectivei unități. Ne-a fost și. ne este clar, pe baza celor văzute la fața locului, ce sarcini complexe are de rezolvat un om aflat in fruntea unei asemenea întreprinderi. Dar a activa ca membru de partid intr-o organizație, care intr-un trimestru din trei adunări generale ține numai una (ne referim la trimestrul I 1984), și a nu te sesiza de acest lucru, a nu observa o asemenea „omisiune" arată cit se poate de clar că unele cadre cu muncă de răspundere se detașează uneori atit de răspunderea pe care o au ca membri ai organizației de bază, cit și de aceea ca membri ai unui organ de partid. Pentru că altfel nu ar uita in anumite momente de îndatoririle lor de. revoluționari în unitățile în care își.desfășoară activitatea. Am vrea să credem că autocritica sinceră pe care și-a făcut-o tovarășul director în fața unor membri ai comitetului de partid, că a avut intenția să analizeze „cauzele care au dus în organizația de bază respectivă la situația amintită", dar că a fost „mereu solicitat Cu diverse probleme", va insem- na o reevaluare a întregii sale activități în organizația de partid în care activează.Investigația noastră ne-a prilejuit relevarea și a altor atitudini necorespunzătoare față de onorarea mandatului încredințat de comuniști. O asemenea . situație ne determină să întrebăm : cum cunosc organele de partid — fie că e vorba de comitetele din întreprinderi, de comitetele municipal sau județean de partid — activitatea celor care au fost investiți de comuniști să le reprezinte în ele ? ; cum este controlată această activitate cum se acționează atunci cind constată anumite neajunsuri ?...Am abordat pînă in prezent în cadrul dezbaterii de față mai multe aspecte vizind pregătirea și desfășurarea adunărilor generale de partid. Și cel asupra căruia ne-am oprit astăzi are, după părerea noastră, o importanță deosebită. De aceea este necesar ca organele de partid să-i acorde o mai mare atenție pentru că, prin forțele pe care le angajează, poate avea și trebuie să aibă un roi . hotărîtor în creșterea calității și eficienței adunărilor generale.

Și se

C. PRIESCU
Stan ȘTEFAN corespondentul „Scinteii

O CERINȚĂ A DIALOGULUI VIU CU CETĂȚENII

si sesizărilor oamenilor
0

muncii

Răspunderea față de creșterea și educarea 
tinerei generații - constantă a activității sociale

Prin grija partidului și statului nostru, a întregii noastre societăți, tinăra generație se bucură de roadele civilizației și progresului, de Impunătoarele înfăptuiri ale poporului român, obținute in cele patru decenii ce s-au scurs de la marele act istoric de la 23 August 1944. Asemeni tuturor copiilor României socialiste, și copiii din județul Tulcea au 
acces neîngrădit, condiții materiale optime de frecventare a tuturor for
melor de învățămint, beneficiază de gratuitatea asistenței sanitare, de 
considerabile fonduri destinate lor sub forma alocațiilor de stat, de un 
număr mereu sporit de crețe și cămine, de școli, de tabere și locuri de recreare. Dezvoltarea fără precedent a științei, culturii și învâțămîntului a creat tinerei generații posibilități nelimitate de însușire o celor mai de preț cuceriri ale geniului uman, condiții de valorificare plenară a talentului și înclinațiilor lor, a întregii lor capacități de muncă și creație, pentru împlinirea celor mai înaripate visuri. Toate porțile realizării le sint larg deschise.Județul Tulcea — cunoscut în trecut ca o zonă a sărăciei — constituie in prezent, prin dezvoltarea sa in ritmuri greu de imaginat, una din cele mai elocvente mărturii ale politicii consecvente a partidului și statului de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor tării. Impresionante transformări pe plan economic, social-politic, cultural își răsfrîng in mod firesc efectele pozitive și fată de tinăra generație. Copiii tulceni beneficiază anual de fonduri pentru alocații de stat ce însumează aproape 150 milioane lei; peste un milion de lei se acordă in fiecare ân mamelor care nasc al treilea copil, iar celor aproape 2 000 de mame cu mai multi copii li se acordă ajutoare in valoare de circa 5 milioane lei. Cei peste 62 000 de copii de virstă preșcolară și școlară beneficiază de 133 grădinițe. 137 școli generale. 13 licee, unde dispun de peste 1 000 săli de clasă și 43 laboratoare dotate cu aparatură modernă. necesară instruirii lor temeinice, dobîndirii încă de pe băncile școlii a unor profesii care să le înlesnească. încadrarea cit mai rapidă și competentă în procesul productiv.

Cunoștințele dobindite in școală 
sînt întregite și de strădaniile orga
nizatorilor de activități extrașcolare: in cele .42 de cercuri pionierești. 70 la sută 'din timp este dedicat lucrărilor cu caracter tehnico-aplicativ. Și cum ar putea fi altfel, cind copiii de azi sint specialiștii de mîine, care vor trebui să preia conducerea și minuirea modernelor instalații și mașini existente în unitățile industriale ale județului ?! Orientați cu stăruință, pionierii tulceni au ciștigat la concursurile naționale, prin creațiile lor tehnice, aprecieri an de an mai bune. Motocultorul realizat la Casa pionierilor din Tulcea și dispozitivul de tăiat melamină — ca să ne referim doar la două exemple — se dovedesc deosebit de eficiente pentru activitatea productivă. Dealtfel, în ultimii doi ani pionierii din județ au dobindit Ia diferite con-

cursuri, pentru creațiile lor tehnice, peste 200 de premii.
Crescuți și educați cu grijă în 

spiritul Muncii, ai construcției, în spiritul unei înalte răspunderi fată de îndatoririle obștești, față de o- biectivul .major al înfloririi și prosperității patriei socialiste, pionierii au reușit să-și îndeplinească, pînă la această dată, 80 la sută din angajamentul de muncă patriotică pentru acest an.O activitate bogată — organizată și îndrumată. în bună parte, de cele trei case ale pionierilor din județ — desfășoară copiii tulceni și pe tărim 
cultural. La ultima ediție a Festivalului național „Cîntarea României" și-au dat concursul peste 20 000 de pionieri și șoimi ai patriei, iar in faza finală, din cele 35 de formații pionierești tulcene participante, 29 au fost premiate. Vie este și participarea la variatele 
manifestări sportive ce au Ioc.Datele la care ne-am referit pînă acum ilustrează o realitate fun-

IN JUDEȚUL TULCEA

Așa cum este bine cunoscut. în numeroase documente adoptate de conducerea partidultii a fost subliniată ' importanța scrisorilor și audientelor ca mijloace eficiente de consultare a opiniei cetățenilor, de adîncire a cunoașterii, vieții, de desfășurare a unui dialog viu. permanent, cu oamenii muncii. Perfecționarea continuă a activității cu scrisorile și audiențele, examinarea și rezolvarea temeinică, operativă, în termenele prevăzute de lege, a problemelor ridicate de cetățeni reprezintă cerințe de bază ale democrației noastre socialiste. puse cu claritate în fața organelor și organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și obștești, a conducerilor de întreprinderi și instituții de către conducerea partidului. personal de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.I Apreciind că în ultima perioadă de ; tîmp. organele de partid, de stat șl obștești, conducerile unităților au I manifestat mai multă grijă și răspundere în analizarea și soluționarea problemelor generale și de interes personal ale oamenilor muncii. Plenara C.C. al P.C.R. din luna martie 1984 a scos în evidentă și unele carențe !n acest domeniu. Astfel. Ho- tărirea cu privire la activitatea de ! rezolvare a propunerilor, sesizărilor, i reclamatiilor și cererilor oamenilor I muncit adoptată de plenară menționează între aceste neajunsuri și fap- ' tul că în unele județe, precum și la unele foruri centrale nu se respectă termenele legale de rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii.Ce relevă în această privință o anchetă în județul Galați, unde se constataseră cazuri de întirzieri în soluționarea unor scrisori? într-un șir de unități au fost mai bine organizate evidența propunerilor formulate de oamenii muncii' și urmărirea îndeplinirii lor. s-a acționat . mai insistent pentru popularizarea și cunoașterea de către masele largi de cetățeni a hotărîrilor de partid șl 
a legilor tării. Se poate aprecia că nu •puține propuneri și sesizări făcute de oamenii muncii în scrisori si la audiente au contribuit la întărirea ordinii și disciplinei în unele unități. păstrarea și dezvoltarea avutului obștesc, economisirea energiei electrice șl a combustibililor, refo- iosirea unor materiale, utilizarea la întreaga capacitate a unor mașini, instalații șl agregate, gospodărirea judicioasă a fondului funciar, extinderea spatiilor comerciale în unele localități. întreținerea fondului locativ, întocmirea mal riguroasă a listelor de priorități pentru acordarea locuințelor etc. S-a aplicat, de asemenea, cu mai multă consecventă metoda cercetării scrisorilor la fața locului de către colective de activiști de partid și de stat și de specialiști. conduse de un secretar al comitetului județean sau municipal de partid, ceea ce a făcut să crească nivelul calitativ al acestei activități.

Dar asemenea rezultate pozitive, evidente in activitatea de soluționare a scrisorilor și 'in desfășurarea audiențelor. nu pot estompa, așa cum s-a subliniat și la plenara din martie. lipsurile ce se mai manifestă in special în ce privește întârzierea rezolvării unor sesizări. La unele unități (întreprinderea de prelucrare a lemnului, întreprinderea județeană de transporturi locale. întreprinderea de elice turnate, toate din municipiul Galați. Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, cooperativa „înfrățirea". C.A.P. Vînă- tori și Ivești etc.) nu există suficientă preocupare pentru rezolvarea operativă a cererilor și sesizărilor oamenilor muncii, analizele care se
însemnări din județul 

Galați

fac nu sînt îndeajuns de aprofundate, nu insistă asupra cunoașterii cauzelor unor neajunsuri incit nu se acționează cu perseverentă pentru înlăturarea lor. în alte cazuri, au fost «ignorate aproape total termenele legale de soluționare a scrisorilor, ter- giversindu-se nejustificat de mult clarificarea problemelor semnalate, aplicarea măsurilor stabilite și comunicarea răspunsurilor către petiționari.La întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă (I.J.G.C.L.), de pildă. 35 de scrisori din anul 1983. repartizate la biroul producție, la serviciul abonați, la unitatea de, gospodărie comunală și locativă etc., aveau în luna ianuarie a.c., termenele de soluționare depășite. Alte scrisori, înregistrate la I.J.G.C.L. in lunile ianuarie și februarie a-c., referitoare la executarea unor reparații la imobile, la mai buna gospodărire a fondului locativ, nu erau încă rezolvate nici in luna aprilie. De asemenea, chiar la comitetul județean de partid existau, ia sfirșitul lunii februarie, 12 scrisori cu răspunsul întârziat.O situație necorespunzătoare, ce se cere grabnic Înlăturată, am întâlnit la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție, unde am constatat întârzieri de una pină la trei luni în soluționarea multor

scrisori. Este vorba de unele sesizări primite din comunele Gohor, Drăgușeni. Virlezi. Piscu. Bălășești etc. privind organizarea muncii in cooperativele agricole de producție din aceste localități, acordarea unor drepturi, atribuirea loturilor in folosință. unele abateri de la prevederile statutului etc. A reieșit, totodată. că in uneie cooperative agricole (din comunele Poiana, Nico- rești. Podgoria. Berești. Tălpigi etc), conducerile acestora nu se preocupă stăruitor de rezolvarea operativă a problemelor cu care li se adresează cooperatorii, nu discută cu oamenii, nu acordă audiențe pe baza unor programe stabilite. Iar intervențiile biroului executiv al uniunii județene pentru înlăturarea acestor neajunsuri s-au dovedit a fi palide, ineficiente.Este limpede că. in astfel de cazuri. tratarea superficială a scrisorilor. tărăgănarea rezolvării problemelor semnalate fac să persiste lipsurile, unele din ele chiar să se dezvolte. răsfrîngîndu-se negativ asupra bunului mers al activității. O sesizare rămasă nesoluționată sau insuficient clarificată creează nemulțumiri. perpetuează deficiente și. sesizări. Așa recenta hotă- P.C.R.. opera- propunerilor

Cabinetul de fizică, unul din modernele laboratoare de lucru ale Liceului agroindustrial Scornicești, județul Olt Foto : M. Ciorei

damentală a județului — și anuma faptul că acesta a întinerit nu numai din punct de vedere economic, industrial, ci și din punct de vedere al populației. în legătură cu problemele natalității și demografiei poate fi interesantă o succintă incursiune in domenii de mare însemnătate ț.iile materiale de populației. Astfel, să ................... . ..în orașele tulcene s-au, construit, nu
mai in ultimele două decenii, peste 16 000 de apartamente, au sporit dotările edilitare și s-au modernizat cele existente. S-au creat o modernă rețea de învățămint, numeroase edificii cultural-artistice. Un domeniu important al dotărilor de aici, în zona în care in trecut făceau ravagii malaria șî alte boli cu extindere în masă. îl reprezintă cele destinate ocrotirii sănătății. Azi, populația județului dispune de peste 2 000 de paturi de .spital, chiar si în aCeșt-an fiind dat în folosință, în orașul Macin, un modern complex, policli- nică-spital; funcționează, de asemenea, 79 dispensare medicale. 36 de cabinete stomatologice, 10 creșe cu cite 100 locuri, un leagăn pentru copii, asistenta medicală fiind asigurată de peste 360 de medici șl 1120 cadre medii sanitare.

Cu atît mai mult în asemenea condiții economico-sociale. organizațiile de partid, consiliile populare, organizațiile de masă și obștești sînt chemate să acționeze mai organizat, mai eficient, pentru îmbu
nătățirea indicilor demografici — 
această sarcină fundamentală de 
care depind — așa cum subliniază, răspunderi. Ceausescu.partidului — păstrarea 
vigorii poporului, 
nomico-sociaiă a țării, Însuși viito
rul națiunii noastre socialiste.Ca urmare a înțelegerii acestei cerințe sociale majore, pe un plan principal se situează activitatea 
educativă in direcția întăririi familiei. Acțiunile întreprinse vizează.

adiacente, dar pentru condi- dezvoltare a menționăm că

jl

sarcină 
depind - 

în numele celei mai înalte 
tovarășul Nlcolae 

secretarul general al 
tinereții și 

dezvoltarea eco-

mai ales, combaterea manifestărilor de comoditate, de superficialitate, care fac ca în unele familii tinere problema copiilor să fie abordată dintr-un unghi strict egoist, ușuratic. Ceea ce încercăm să explicăm — și în acest sens iși concentrează capacitatea de influențare organizațiile de partid, de sindicat, de tineret și femei. Organizațiile Democrației și Unității Socialiste, alți factori obștești — este faptul, demonstrat dealtfel cu prisosință de tradiția poporului nostru, că familia nor
mală, familia stabilă, celula de bază 
a societății, este familia cu copii, 
familia cu mulți copii. Dar nu numai atît Activitatea educativă se îmbină in mod firesc și necesar cu 
preocuparea pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață ale 
oamenilor, cu o grijă deosebită lndreptîndu-ne spre cele peste 50 000 de femei-mame din județ care lucrează în unitățile economice, reprezentând aproape 40 la sută din populația ocupată. în mod deosebit familiilor tinere, și. in general, celor care urmează să întemeieze familii, ne străduim să le explicăm aceste mari adevăruri: avem întreprinderi industriale moderne, dotate cu mașini tehnicitate, tate, unele giu, avem, edilitară 1 perspectivă care prefigurează o dezvoltare fără precedent a zonelor de la gurile Dunării. Cine să se bucure de ele, să le împlinească, să continue munca noastră, dacă nu copiii, generațiile care ne vor urma, și care trebuie să fie numeroasa și puternice ?Comitetele de partid din localitățile județului, consiliile populare au elaborat planuri concrete de acțiu
ne, care urmăresc, pe lingă îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, ridicarea pe o treaptă 
superioară a rolului și răspunderii 
medicilor. Avem în permanentă în obiectiv modul in care se asigură asistența medicală a oamenilor muncii in general, a mamei și copilului in special, modul in care lucrează cadrele medico-sanitare. In centrul preocupărilor noastre stă, în primul rind, creșterea indicelui de natalitate, care asigură sporul normal al populației. Pe acest plan, urmărim îndeaproape, cu strictețe, acordarea asistenței în policlinica pentru copii și în secțiile de pediatrie ale spitalelor, în dispensarele teritoriale, adoptând, cu sprijinul foruri
lor centrale de resort, măsuri siste
matice de perfecționare a activității 
tuturor unităților din rețeaua ma~ 
terno-infantilă.O etapă nouă în activitatea da ocrotire a mamei și copilului în județul Tulcea s-a deschis in urma analizelor și dezbaterilor întreprinse in fiecare localitate și unitate eco
nomică, așa cum s-a stabilit prin Hotărîrea Comitetului Politic Exe--’-. cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire las creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat și cadrelor medico-sanitare în înfăptuirea politicii demografice și asigurarea unui spor corespunzător al populației, in urma măsurilor concrete adoptate, cu aceste prilejuri, al perseverentei cu care urmărim aplicarea lor.

Ne dorim copii multi, sănătoși șl viguroși, demni urmași ai generațiilor de azi. Iată de ce nu ne precupețim eforturile — acționind în orașe si la sate, in întreprinderi industriale și agricole, in instituții, școli, în cartiere — în vederea educării generației tinere în spiritul răspunderii față de viitorul națiunii, in spiritul umanismului socialist, al dragostei fierbinte patrie, partid și popor, al lor scumpe nouă tuturor.

și instalații de înaltă , unități agricole dezvol- • din ele de mare presti- , de asemenea, o zestre bună, avem planuri de

Ecaterlna VASIAN secretar al Comitetului Tulcea ai P.C.R.
fată de idealuri-
județeanTreptele dezvoltării sub semnul luminos al muncii înfrățite

(Urmare din pag. I)

firesc, generează alte cum s-a subliniat și in rire a Plenarei C.C. al tivitatea in rezolvareași sesizărilor oamenilor muncii reprezintă unul din comandamentele esențiale ale acestei activități. Pentru realizarea acestei cerințe, biroul comitetului județean de partid și-a pro- . pus să acționeze, cu mai multă perseverentă ca experiența pozitivă la care ne-am rqferit la început să fie extinsă și in domeniul operativității, în acest sens, va urmări ca toate organele și organizațiile de partid, de stat și obștești, conducerile tuturor unităților din județ să trateze cu seriozitatea cuvenită fiecare scrisoare, 6ă asigure verificarea la fața locului, temeinică și operativă. în termenele prevăzute de lege, a problemelor semnalate de oamenii muncii, să combată formalismul și practicile birocratice in mținca cu scrisorile, să adopte astfel de măsuri incit să preîntimpine cauzele care dau naștere la sesizări.
Gheorqhe PARVAN
Dan PLAEȘUcorespondentul „Scinteii

Spunind aceasta, gazda noaștră se îndreaptă către un dulap metalic, scoate și orinduiește pe masă vreo 6—7 teancuri de fotografii — „Cam tot atitea ar fi e- tapele noastre".— Iată, aici, imagini din septembrie 1965, de Ia prima vizită făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la noi după Congresul’al IX- lea. Analizind atunci stadiul și calitatea lucrărilor, secretarul general al partidului ne-a cerut să ridicăm nivelul tehnic al uzinei ■ prin . instalații de înaltă productivitate, să acționăm pentru creșterea eficienței economice, să diversificăm producția. A- ceste cerințe au declanșat 
' o etapă care s-a soldat cu o productivitate de trei ori mai mare, cu utilaje amplasate rațional pe o suprafață de trei ori mai mică și consumuri de două ori mai reduse. în continuare, de-a lungul anilor, fiecare vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu a determinat cite o nouă etapă a dezvoltării noastre. încă de la început, tovarășa Elena Ceaușescu ne-a îndrumat permanent și ne-a sprijinit in rezolvarea celor mai complicate probleme cercetării, ale în producție a științei....Etape ale

ale introducerii rezultatelor
Administrația de Stat Loto-Pronosport informeazăDuminică, 10 iunie 1984. o nouă tragere excepțională LOTO! Se a- tribuie autoturisme „Dacia 1 300" la ambele faze, excursii în U.R.S.S., importante sume de bani. Se efectuează 1 extrageri, in două faze, cu un total de 66 numere. Biletele de 25 Iei varianta simplă au drept de

participare la ambele faze, implicit la toate cele 7 extrageri. Se poate participa și cu bilete de 5 lei, dar numai la faza a H-a a tragerii, dotată cu 5 categorii de ciști- guri, spre deosebire de faza I unde ciștigurile sînt repartizate pe 8 categorii.

construcției, etape ale dezvoltării, etape ale continuei perfecționări. Conectarea permanentă la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, valorificarea tot mal intensă a energiilor creatoare ale colectivului au zomureș" o ciată atît în rindul celor parteneri de— Toate acestea sint, în
făcut din „A- ■firmă apre- țară, cît și în circa 50 de peste hotare.

primul și în primul rind, etape ale formării oamenilor, ne spune Adrian însu- rățelu, secretarul comitetului de partid. Vedeți. în amplul perimetru al uzinei, fiecare etapă înseamnă anumite instalații ce-și înalță spectaculos turlele argintii către cer, cu anumite caracteristici și anumite performante. Deși mai greu de observat la prima vedere, cu mult mai- spectaculoase sint însă performanțele oamenilor.Da. are dreptate secretarul comitetului de partid. Unele dintre realizările tehnice ale oamenilor din combinat au caracter de u- nicat in economia națională, așa cum este instalația pentru fabricat izobutili- den diuree, produs destinat ridicării valorii nutritive a furajelor, rod al colaborării cu specialiștii de Ja Institutul de Cercetări Chimice București. Un alt exemplu: in urmă cu doi ani intra în funcțiune fabrica de materiale fotosen- siblle, cu zece produse de bază. La solicitările economiei naționale, ale altor sectoare, oamenii de aici au răspuns efort de creație, numărul produselor Ia 54. Toate de înaltă tehnicitate, toate numai in doi ani!
I^n mijlocul orașului, lingă zidul vechii Cetăți, se află o clădire eu etaj, cu pereți groși și tavane boltite. Bătrîna construcție, elegant renovată, este locul in care se aude cel mai des cuvintul fericire: aici se află Casa căsătoriilor. însoțiți de urările celor dragi, tinerii trec spre ieșire printr-o sală lungă, pe pereții căreia, cindva, au fost pictate sugestive fresce, infățișind vechiul centru. Oprindu-se pentru o clipă in prag, ori-

cu un , splendid ridicînd
si

cine are posibilitatea unei comparații șocante între imaginile din fresce si cele vii, reale, de afară. Mai poți recunoaște și în peisajul de azi al municipiului cîteva din vechile clădiri, dar cit de impetuos s-au înălțat noile construcții, ar- monizindu-se cu cele de demult și afirmind, totuși, ■ propria lor personalitate, nouă, distinctă— E pecetea puternică® timpului socialist Cu prilejul vizitelor de lucru făcute in municipiul nostru, la marile adunări populare la care am participat cu e- moție și sentimente de recunoștință, secretarul general al partidului ne-a a- dresat chemarea de a realiza vaste planuri de dezvoltare. de redimensionare a orașului pe temeliile industrializării. Noi, constructorii, ani fost îndemnați să zidim trainic și frumos, pe măsura timpului nostru, încadrind noile edificii în ambianta tradițională a orașului. Am urmat din toată inima aceste îndemnuri.Argumentele constructorilor? Iată admirabilul complex arhitectural, dominat de noua clădire a Teatrului Național, Totul dovedește inspirație avintată, elegan- gust. desti- gocial- sănă-ță, sobrietate, bun Iată marile edificii nate activităților culturale, sportului, tății.— De cind a fost formată. din 1971, echipa noastră de tineret — ne spune în continuare interlocutorul nostru, șeful acestei echipe, Ioan Covrig — a construit vreo 3 006 de apartamente. Desigur, nu e mult față de cele aproape 50 000 construite în toate noile cartiere. Dar nici nu e puțin lucru să știi că 3 000 de familii trăiesc în casele făcute de tine.

La un grup de blocuri de pe bd. 1 Decembrie 1918 i-am văzut la lucru. în jurul unei macarale, pe cel din echipa lui loan Covrig. Mișcări precise, iscusință, ordine, disciplină. în timpul unei pauze de masă s-au strins laolaltă Ioan Dete- șan, Hajdu Zoltan, Ion Șaiu, Hyes Gabor, Vasile Munteanu și ceilalți membri ai acestei echipe fruntașe pe județ. Ei, constructorii aceștia, care trăiesc și muncesc in strînsă frăție, ei, cei distinși cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.C., dau chip nou. pe măsura zilelor noastre, unui oraș al frăției, al ritmurilor inalte de dezvoltare.
IntrareaPiață a

în frumoasa. Trandafirilor’ din centrul orașului Tirgu Mureș este dominată de monumentul ce glorifică eroismul armatei române care, in 1944, anul de răscruce al istoriei noastre naționale, a luptat vitejește pentru eliberarea pă- mintulul Transilvaniei. Autor al monumentului, împreună cu. Csorvâssy Ștefan, sculptorul Izsâk Martin, ne mărturisește :— Este un omagiu cald, îzvorît. din șuflet. Am vrut să întruchipez în bronz vitejia, eroismul, dar și începutul unei epoci de pace, de construcție liberă, da creație avintată.Eleganta clădire cu marmură. oglinzi de cristal si acoperiș de țiglă smălțuită a Palatului Culturii. In care George Enescu a concertat în deschide pentru artelor pentru vizitatorii muzeului. In această zi. aici, la muzeu, în sala „Mihai Viteazul" care evocă împlinirea pentru o frlntură de timp a marelui vis ce a devenit

cîteva rinduri, își zi de zi porțile iubitorii cărților, plastice, muzicii.

realitate trainică a zilelor noastre, trei veterani —Ion Oprea. Augustin Roman și Tudor Covătaru — se în- tîlnesc cu pionierii și șoimii patriei. Toți trei sint de-un leat — „mai avem un an pină să Împlinim 90" — toți trei au fost participant! la Marea Adunare Națională de ța Alba Iulia, toți trei sădesc in sufletele copiilor respectul față de tradițiile eroice, dragostea față de împlinirile prezentului socialist.O altă clădire frumoasă, cea a Teatrului Național, găzduiește reprezentații cu piese clasice și contemporane ale căror replici sînt rostite in limba română sau în limba maghiară, sint spuse replicile trul de păpuși, la cintate melodiile blului artistic „' Sute de formații, cu ele frumoasele tradiții șl obiceiuri aje oamenilor muncii maghiari și germani urcă. împreună cu formațiile românești, pe scena Festivalului național „Cin- terea României". Mai notăm și faptul că în Mureș sint astăzi 125 000 de elevi și peste 2 000 de studenti care, după dorință, pot învăța în limba maternă. Ziarele, revistele culturale, e- misiunile studioului teritorial de radio se adresează cititorilor și ascultătorilor și în limba română și in limba maghiară, purtând înaltele mesaje ale partidului, ale vremii noastre.Unitate, construcție liberă. creație avintată. Luptele și jertfele pe care cinstim prin leul celor 40 bertate n-au ce. Unitatea, beră, creația realități definitorii, vibrante aici, ca și in întreaga țară, realități ale acestei epoci fără precedent.

La fel la Tea- fel sînt Ansam- ,Mureșul".purtind

le fapte la iubi- de ani de 11- fost zadarni- construcția Ii- avintată sint
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La prășit, decalaje nejustificate
intre consiliile agroindustriale

iMfi
MM
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LA INIRElim CULTURILORmuncă siărnitoare, bine organizată
mehedinți : Exemplul fruntașilor, 
îndemn la muncă susținutăPe tot cuprinsul județului Mehedinți solul are suficientă umiditate și, ca atare, plantele cultivate se. dezvoltă viguros! Important este ca lucrările de întreținere să fie executate in timp scurt și în condiții de bună calitate. Cum este organizată activitatea in cimp ? Ce rezultate au fost obținute?. Răspunsul- la aceste întrebări l-am aflat, pe parcursul unei zile, in citeva unități din consiliul agroindustrial Vînju Mare.întreprinderea agricolă de stat Rogova are în cultură peste 2 000 hectare cu porumb, 500 hectare cu floarea-soarelui și 350 hectare cu soia. „Pentru , a preveni imburuie- nareă culturilor, am intensificat pra- șilele mecanice și manuale — ne spune inginerul Emil Mărgineanu, directorul întreprinderii. Forțele au fost repartizate in funcție de suprafețele pe care le dețin fermele și de producțiile prevăzute a se obține". Ajungem la ferma Vînjuleț, Unde întreaga suprafață de 357 hectare cu porumb este irigată. Se lucrează intens la prășit. Șeful fermei, inginerul Constantin Degeratu. urmărește atent calitatea lucrării, intervine acolo unde consideră că este necesar să se facă unele corecții. „Cei mai buni mecanizatori au fost repartizați pe cele 200 hectare cu porumb in cultură intensivă — ne spune șeful fermei. încheiem prima prașilă si. concomitent, am aplicat fazial cite 250 kg azotat la hectar. Cu o densitate de 76 000—80 000 plante recolta- bile la hectar vom realiza producțiile prevăzute". La ferma din Bălăcită s-a încetățenit o practică bună. De 6 ani. aceiași oameni, organizați intr-o formație do lucru, au în primire lotul semincer' de porumb. începind din acest ■ an, experiența s-a generalizat în toate fermele care dețin asemenea loturi. Ca urmare, pe ansamblul întreprinderii. prima prașilă s-a aplicat la porumb pe 1 920 hectare, a doua prașilă — pe 415 hectare. ; de asemenea, Ia floarea-soarelui, s-a terminat prima prașilă, iar a doua prașilă a mai rămas de efectuat, pe 65 hectare, în timp ce soia a fost prășită pe întreaga suprafață. ,Și la C.A.P. Livezile, deși în noaptea precedentă a plouat torențial, cimpul este împînzit de oameni. In- ginerul-șef al unității, Mihăi . Rîță. . se afla pe sola de 80 hectare cu porumb intensiv, unde îndruma' direct efectuarea lucrărilor. Coriseninăm două aspecte pozitive : toți lucrătorii de la primărie — repartizați pe fer-

me și culturi — muncesc, cot la cot, cu membrii cooperatori. Cei 160 de cai din unitate și din gospodăriile populației sînt folosiți la executarea acestei lucrări. cooperatorii efectuind doar prașila pe rind.Am prezentat aceste două exemple pentru a demonstra și altora — care, pentry a motiva întîrzierea lucrărilor. invocă ploaia, excesul de umiditate — că acolo unde se acționează energic se poate prăși bine și cu spor pe orice vreme. în consiliile agroindustriale Bălăcită. Pru- nișor și Broșteni prima prașilă la porumb este mult întîrziată. Si nu sînt singurele in asemenea situație. Ca atare, pe ansamblul prima prașilă la porumb doar pe 22 300 hectare din hectare cultivate, iar cea prașilă s-a aplicat, pină numai pe 1 450 hectare, timpul este avansat și dezvoltă repede, se impune ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare să acționeze energic pentru mobilizarea tuturor forțelor la executarea grabnică a lucrărilor de întreținere pe toate suprafețele și la toate culturile.

Lucrări de îngrijire culturilor C.A.P.bești, județul Constanța Foto :
S. Cristian

Puternică obilizare a forțelor de la sate
la executarea lucrărilor de sezon!

Ș

OEPOZIM
STADIUL RECOLTĂRII TRIFOLIENELOR

— prima coasă — în cooperativele agricole din zona 1, 
in seara zilei de 29 maiJudețul Suprafața cultivată Suprafața recoltată- în hectare - - în procente -

Brăila 12 040 100
Teleorman 14 440 95
Ialomița 13 150 86
Călărași 12 740 82
Dolj 16 170 82
Timiș 12 570 79
Olt 9 860 73
Giurgiu 10 530 66
Tulcea 8 330 66
Buzău 12 800 52
Constanța 15 410 52
Sectorul agricol Ilfov 4 310 49
Arad 11 850 34

(Pe baza datelor comunicate de Ministerul Agriculturii)

județului, s-a făcut cele 47 090 de-a doua ieri seară, întrucit plantele se

Vlrqilîu TATARUcorespondentul „Scînteii"

Parcă niciodată, de-a lungul anilor, în agricultura județului Bacău n-am întilnit pe cîmp atîția oameni la lucru ca în aceste zile. Este o dovadă concludentă că mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii, precum și al ți locuitori ai satelor au înțeles bine necesitatea de a participa, din zori și pîhă seara, la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Și aceasta cu atit mai mult cu cit la cimp sint foarte multe de făcut. Pînă în seara zilei de 29 mai, prima prașilâ manuală la porumb a fost executată pe 27 la sută din suprafețe ; cea de-a doua prașilă manuală la sfecla de zahăr s-a făcut în proporție de 35 la sută, dar mai sînt unități care n-au încheiat încă prima prașilă la această cultură. La floarea-soarelui și cartofi prima prașilă este pe terminate. Cum acționează organizații-
Culturi concurate deAgricultorii din dețul Tulcea și-au tensificat 1 eforturile pentrii efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor prășitbăre. Prima prașilă manuală și mecanică a fost încheiată pe toate cele 5 900 hec- ' țafe cultivate cu sfeclă de zahăr și pe întreaga suprafață, de 22 300 hectare cultivată cu floarea-soarelui. A- cum, forțele sînt concentrate la prășitul porumbului.In schimb, există ră- mineri în urmă la prășitul culturilor legumicole. Pînă la a- ceastă dată, toate su- : prefețele cultivate cu

ju- in- * • • buruienilegume trebuiau să fie prășite. Or, la asociația legumicolă Tulcea, din 300 hectare plantate cu roșii și ardei
Un semnal din 

județul Tulcea

au fost prășite majiual numai 200 hectare. Conducerea asociației a încercat să ne convingă că plantele sînt încă mici, că terenul nu este îmburuienat, că... în cîmp însă, lucrurile nu stau chiar așa. Sînt sole plantate

cu roșii — bunăoară. Ia ferma nr. 1 — buruienile sînt mai mari decît de tomate. Pe sole lucrau la doar 10—15Inginera-șefă â asociației, Elena Butnaru, a stabilit ca pe ' solele îmburuienate pe care le-am văzut împreună să fie mobilizați imediat mai mulți oameni din fermele vecine pentru a se. încheia prășitul în următoarele 3—4 zile. Adică, potrivit zicalei : „Mai bine mai tîrziu decît niciodată". (Neculai 
Amihulesei, corespondentul „Scînteii").

unde mult firele aceste prășit oameni.

le de partid și conducerile unităților agricole pentru mobilizarea la prășit a tuturor locuitorilor de la sate ?La cooperativa agricolă din comuna Nicolae Bălcescu. bunăoară, unitate fruntașă din consiliul agroindustrial Răcăciuni, lucrează zilnic pe cîmp cite 1 200—1 300 de oameni. De fapt, aici participă la prășit toți, in- cepind cu președintele unității si sfîrșind cu magazinerii, mecanicii, îngrijitorii din fermele zootehnice etc. Prezenta cadrelor de conducere, a specialiștilor din unitate in cîmp, nu numai pentru control, ci la muncă efectivă, cu sapa, pe parcelele repartizate a fi lucrate în acord global, constituie cel mai convingător exemplu pentru locuitorii comunei. Pe, inginera Maria Arion, șefă de fermă, am găsit-o prășind alături de ceilalți cooperatori. „Toți inginerii din unitatea noastră, cadrele de conducere au luat în primire o suprafață de teren pe care am numit-o „lotul specialistului" — ne spunea șefa fermei. Ne-am propus să demonstrăm că prin aplicarea corectă a tehnologiilor pot fi obținute recolte mult mai mari : cite 15 tone de porumb și aproape 60 tone sfeclă de zahăr la hectar. Iată de ce acordăm o atenție deosebită executării unor lucrări de întreținere de cea mai bună calitate". Pe celelalte sole, 800 de cooperatori executau, sub conducerea directă a șefilor de fermă, rări- tul și prașila a doua Ia sfecla de zahăr, iar alți 300 prășeau porumbul. Inginerul Nicolae Leuștean, președintele cooperativei agricole, ne spune că S-a executat prima prașilă manuală pe 270 hectare din cele 604 cultivate cu porumb, iar prașila a doua la sfecla de zahăr pe 170 hectare din cele 230 hectare cultivate. S-a încheiat, de asemenea, prima prașilă la sfecla furajeră și gulii.Și pe terenurile celor trei cooperative agricole din comuna Răchitoasa, din consiliul agroindustrial Podu

Turcului, culturile sînt frumoase, curate, rezultat al executării lucrărilor de întreținere la care participă un mare număr de oameni. Demnă de evidențiat este operativitatea cu care comitetul de partid și consiliul popular comunal au acționat pentru a include in activitatea de pe ogoare pe toți oamenii apți de muncă. Primarul comunei. loan Galița, ne spune că au fost mobilizați la prășit toți oamenii muncii din instituțiile și unitățile economice din localitate. Ca urmare, prima prașilă la floarea- soarelui nu a durat decît o săptă- mină, iar la porumb această lucrare s-a efectuat pe mai bine de jumătate din cele 1100 hectare cultivate.Firește, rezultatele sînt bune, dar ritmul lucrărilor trebuie să fie mult intensificat. Subliniem această cerință întrucit, potrivit datelor furnizate de direcția agricolă județeană, în ce privește proporția suprafețelor prășite există decalaje apreciabile între consiliile agroindustriale cu condiții asemănătoare. Astfel, in vreme ce în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Gheorghe Gheorghiu-Dej prima prașilă manuală la porumb a fost efectuată pe 51 la sută din suprafață, în cele din consiliul agroindustrial Hemeiuși a- ceastă lucrare s-a făcut în proporție de numai 16 la sută. La sfecla de zahăr, unitățile din consiliul agroindustrial Helegiu au prășit manual pentru a doua oară aproape întreaga suprafață cultivată. în timp ce unitățile din consiliul agroindustrial Moinești au efectuat această lucrare doar pe 6 la sută din suprafața aflată in cultură. De aici rezultă că nu peste tot se acționează stăruitor pentru mobilizarea tuturor locuitorilor la prășit, ceea ce impune o intervenție energică din partea organizațiilor de partid și consiliilor populare din comunele unde lucrările sînt întirziate.
Gheorcjhe BALTAcorespondentul „Scînteii

Prima recoltă de furaje din acest an este bună, iar strîngerea ei la timp și fără pierderi are o mare însemnătate pentru hrana animalelor și sporirea producției zootehnice. Cum este și firesc, lucrările au început pe cele 543 700 hectare de culturi perene vechi — îndeosebi de lu- cernă și trifoi — câre au crescut a- bundent și asigură cantități apreciabile de masă verde. Aceste plante au un conținut bogat în proteină și, de aceea, recoltarea lor neintîrziată este obligatorie pentru echilibrarea balanței furajere. în acest scop, este necesar să se organizeze temeinic activitatea formațiilor de mecanizatori și de cosași la strîngerea trifoliene- lor și altor resurse de masă verde, cu deosebire în zonele din sudul și vestul țării, unde vegetația este mai avansată. Care este stadiul acestor lucrări?Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zilei de 29 mai culturile perene vechi au fost cosite în proporție de 44 Ia sută. După cum rezultă din tabelul de mai sus, în zona I există diferențe mari între județe in ce privește ritmul de desfășurare a lucrărilor. în timp ce în județul Timiș au fost cosite 79 la sută din suprafețele cu furaje. în județul Arad a- ceastă lucrare a fost efectuată in proporție de numai 34 la sută. $i în zona ’ a doua există inegalități între județe în ce privește stadiul recoltării trifolienelor. Bunăoară, în cooperativele agricole din județele Mehedinți, Galați, Prahova, recolta de trifoi, lucernă și alte culturi a fost strinsă de pe 79—87 la sută din suprafețele destinate primei coase ; în schimb. în județele Gorj și Caraș-Severin această lucrare a fost executată în proporție dusă.Pentru grăbirea lucrărilor de recoltare și obținerea unor furaje cea mai bună calitate, esențial ca în toate unitățile agricole să fie intens utilizate vindroverele și alte mijloace mecanice de mare randament. Ministerul de resort a indicat să se evite utilizarea combinelor tip

re-de este

CSU — utilaje cu lățime mică de lucru, care rup plantele de lucernă și trifoi și diminuează producția la coasele următoare. în scopul urgentării lucrărilor, acolo unde nu sint suficiente mijloace mecanice, este absolut necesar să fie organizate echipe de cosași și formații pentru strîngerea, transportul și depozitarea finului. De bună seamă, la efectuarea acestor lucrări trebuie să participe, alături de mecanizatori și cooperatori, oameni ai muncii angajați în diferite unități economice, alțl locuitori ai satelor.încheierea în cîteva zile a tuturor lucrărilor legate de recoltarea și depozitarea nutrețului în șire și fînare este de natură să prevină pierderile de substanțe nutritive. Se știe că nutrețul. cosit și rămas nestrîns în brazde pe timp ploios pierde 40—50 la sută din cantitatea de substanțe nutritive, ceea ce nu trebuie admis sub nici un motiv. Deosebit de important este, totodată, ca, în funcție de starea timpului, specialiștii să decidă cu răspundere asupra modalităților de preparare și conservare a nutrețurilor. Cea mai mare cantitate de furaje trebuie conservată sub formă de fin și numai în condiții de timp ploios să se facă semi- siloz in amestec cu paie și alte nutrețuri grosiere tocate.Recoltarea la timpul optim șl depozitarea cu grijă, fără pierderi a tuturor resurselor de masă verde pe care le oferă această primăvară bogată în furaje constituie o acțiune de mare însemnătate pentru sporirea producției zootehnice și creșterea efectivelor de animale. De aceea, desfășurarea în bune Condiții a acestor lucrări trebuie să preocupe in cel mai inalt grad organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole și consiliile agroindustriale. Ele au datoria să acționeze stăruitor pentru ca în fiecare unitate agricolă să se asigure. încă din această etapă, cantități sporite de furaje, de cea mai bună calitate.
C. BORDEIANU
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ÎN CARTIERUL BĂNEASA DIN BUCUREȘTI
i

0 centrală termică demonstrează posibilitățile
de folosire a energiei solare

i • Zilnic, 2 240 apartamente utilizează apă calda |

♦ Gigacaloria solară, ta concurență de cost cu

• ? :> • . •’ z ' ' > ■ ■• • • • Y z z ■ • zi'. z -iz -i i - ■ iiz

înfăptuirea sarcinilor stabilite tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru valorificarea tutu

ror resurselor energetice, in tara noastră au fost obținute o serie . de experiențe valoroase — unele din ele, așa cum vom vedea, de mare importanță economică — in legătură cu utilizarea energiei solare. Una dintre cele mai remarcabile realizări în acest domeniu o constituie construirea in București a unei mari centrale termice solare. De cîteva 
zile, apa caldă menajeră pentru un întreg cartier bucureștean — 
mai exact 2 240 apartamente — este preparată cu ajutorul energiei solare. Fără îndoială, este o realizare de prestigiu a specialiștilor noștri, România aducind o concludentă t.-'.l ..."rificarea energiei solare, riguroase ’ ' --Jvingător eficacitatea acestei surse perate, in comparație cu cele care lichizi sau solizi.

In ultimii ani. acționînd hotărît pentru de partid, de secretarul . său general, privind intensificarea preocupărilor

' '

Autorii acestei realizări tehnice de prestigiu — Institutul „Proiect" București. cu sprijinul direct al In? stitutului central de cercetare, proiectare și directivare in . construcții și al altor 12 institute și întreprinderi bucureștene — au demonstrat că energia solară nu mai este doar o promisiune pentru generațiile de mîine, că ea și-a ciștigat dreptul cuvenit' între resursele energetice ale lumii contemporane, probind marile și incredibilele ei valențe.Despre ineditul, particularitățile și valoarea economică a primului „cartier al soarelui" bucureștean (să nu uităm că în țara noastră asemenea cartiere, de mai mică anvergură, există de cîtiva ani la Timișoara, Tirgoviște, Cîmpina etc.) cerem amănunte tovarășului dr. ing. 
F. Tomșa, director adjunct științific al Institutului de cercetări in construcții — ÎNCERC. Solicităm mai intii o precizare :— în raport cu alte țări, care este locul utilizării pentru scopuri menajere a energiei solare ?— Potrivit statisticilor. în unele. țări, ca Japonia. S.U.A.. Israel. Franța, numărul panourilor solare a depășit cifra de un milion — noi avem circa 200 000 mp — ba chiar s-a ajuns în unele țări ca tot a treia gospodărie să folosească drept sursă de încălzire a apei, in locul combustibililor clasici, razele soarelui. Literatura de specialitate nu menționează insă centrale termice de proporția celei din cartierul Băneasa. care să încălzească un întreg ansamblu de locuințe.

' ' '"i probă a reușitei in valo-date tebnico-economice probind con- de energie, în condițiile climei tem- utilizează combustibili . clasici, gazoși.acest -lucru ne-a fostun reputat specialist in noilor surse de energie.De fapt, ------ ----confirmat și de domnul J. C. Mc Veigh — domeniul. ...... ...profesor la Politehnica din Brighton (Anglia), care a vizitat, de curind, centrala solară de la Băneasa. în țările amintite energia solară se folosește de regulă de către grupuri mici de locuințe.— Care sînt caracteristicile esențiale și ce este inedit față de tot ceea ce s-a realizat pînă în prezent la centrala termică solară ă cartierului Băneasa ?— Aici a fost materializat cel mai generos și ambițios proiect de utilizare a energiei soarelui in domeniul habitatului. Mai mult, am putea spune că Băneasa ar putea fi considerat un exemplu tipic de arhitectură solară pentru regiunea globului situată în jurul paralelei 45’.Din punctul de vedere al construcției, soluția aleasă de Institutul „Proiect" București nu diferă prea mult, doar cu unele modificări impuse de condițiile • locale, de alte centrale solare pentru prepararea apei menajere experimentate și construite la noi in țară. Este, de fapt, un sumum al tuturor experiențelor si realizărilor de pină acum.— Să discutăm despre cost. Cit de scumpă este gigacaloria solară comparativ cu cea produsă prin arderea^ combustibililor' convenționali ?a fost stabilire— In momentul de față adoptată o metodologie de a costului de producție a energiei termice obținute cu energie solară.

Intrată de curind în funcțiune, centrala termică solară din cartierul
De pildă, pentru un ansamblu de clădiri de locuințe cu 450 apartamente unde apa caldă menajeră este preparată de o centrală solară care produce 736 Gcal pe sezon, costul de producție a energiei termice este de

Felul sursei de producere a căldurii Costul de PrOdU$/eGcLenergie'1. Instalații, solare de preparare a apei calde menajere 1952. Centrale gazos termice CU combustibil 1963. Centrale lichid termice cu combustibil 316
4. Centrale solid termice cu combustibil 315—450Chiar si in cazul centralei termice solare de la Băneasa, unde au trebuit realizate unele amenajări specifice care au ridicat oarecum costul total al investiției — aceasta deoa- 

circa 195 lei/Gcal. Comparativ cu alte surse de producere a căldurii, așa cum reiese din acest tabel, evident că gigacaloria solară competitivă cu cea produsă cu torul combustibililor clasici. este este aju-

rece blocurile de locuințe nu au fost de la început proiectate pe alimentarea cu apă caldă preparată cu ajutorul energiei solare — gigaca- loria se menține, și încă bine. în

Băneasa furnizează apă caldă menajeră pentru 2 240 apartamenteFoto : E. Dichiseanucompetitivitate cu celelalte surse de căldură. Din proiect este prevăzut ca întreaga investiție să se amortizeze in circa 15 ani. numai prin economisirea combustibilului clasic — circa 600 tcc/an.Așadar, captat in panouri solare ce însumează o suprafață de aproape un hectar, Soarele, care dă căldura și întreține viața pe Pămînt de miliarde de ani, este „pus la treabă" în modul cel mai concret, oferind apă caldă ieftină și din abundență celor peste 8 700 de oameni cit numără noul „cartier al soarelui" din țara noastră. Este rodul priceperii și inventivității unui larg colectiv de ingineri și proiectanți din Institutul „Proiect" București — inginerii Elena Niță, Anca Costache, Elisabeta Fe- raru, Dragoș Badea, Constantin Șer- bu — al cărui proiect a fost pus în operă de Grupul de șantiere nr. 7 și întreprinderea de instalații mon

taj și izolații din București. Iar totul a fost realizat din inițiativa și cu sprijinul direct al Comitetului municipal de partid al Capitalei.Solicităm, in continuare, alte detalii asupra centralei solare de la Băneasa tovarășului Alexandru Bol- 
șaeov — inginerul coordonator al instalațiilor termice din Institutul „Proiect" București. Și în primul rînd despre avantajele ce se obțin folosind energia solară la încălzitul apei.— Avantajul principal și hotărîtor este acela că e utilizată, timp de 7 
luni pe an, o sursă de căldură dis
ponibilă, inepuizabilă și nepoluantă, care va furniza, în acest interval, peste 75 la sută din necesarul total de energie consumată pentru încălzitul apei. Concret, este prevăzută o 
economie anuală de combustibili 
clasici echivalentă cu 600 tone com
bustibil convențional.— Ce se întîmplă în zilele cind 

soarele nu este prea generos cu razele sale ?— Pentru a nu se crea perturbații în alimentarea cu apă caldă a locuințelor pe timpul serii sau dimineții, atunci cind randamentul soareiui este scăzut, și chiar in timpul nopții cele două puncte termice ale centralei solare — unul deservește 1 206 apartamente, celălalt I 034 apartamente — au fost prevăzute cu rezervoare de acumulare totalizind 700 000 litri de apă caldă. Cind durata de insolarizare se prelungește intră in funcțiune instalația clasică de ter- moficare. Aș mai adăuga că întrea
ga instalație solară este automatizată, pornirea și oprirea ei realizin- du-se automat — in funcție de diferența de temperatură (2—3 grade) dintre acumulator și captator — cu ajutorul unor dispozitive de tip „SIRIUS" concepute de întreprinderea „Automatica" din București.In fine, o soluție originală a fost 
aleasă și pentru aducerea apei calde in apartamente. Nu s-a realizat o rețea de conducte specială pentru instalația solară. Am folosit in acest scop rețeaua existentă pentru încălzirea centrală care in sezonul rece își va relua funcția. în general, am făcut tot ceea ce a fost posibil să ne putem încadra cu cheltuieli minime la centrala termică clasică existentă, astfel ca cele două sisteme de preparare a apei calde să funcționeze fără dificultăți în paralel. Or. toate aceste soluții au contribuit la o economie de cîteva milioane lei față de devizul inițial.Specialiștii români au demonstrat, o dată în plus, că miliardele de calorii venite de la Soare care încălzesc an de an pămîntul țării noastre constituie o resursă națională a cărei „rezervă exploatabilă" este exprimată, conform programelor energetice de perspectivă, la mai multe milioane de tone combustibil convențional. Energetica solară ne stă la îndemînă. Știm azi. și vom ști și mai bine mîine. pe calea acumulării de experiență, prin efort propriu, cum s-o folosim mai bine în condiții de maximă eficiență economică, în beneficiul țării, al fiecăruia dintre noi,

Vlaicu RADU
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Dezvoltarea spiritului revoluționar
cerință primordiala

a invuțumintului politico-ideologic
(Urmare din pag. I)care acționează pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin.Un rol deosebit în buna pregătire a convorbirilor recapitulative joa
că temeinica pregătire a propagan
diștilor, însușirea aprofundată a 
problematicii ce urmează să facă o- 
biectul dezbaterilor. Merită relevată în acest sens inițiativa cabinetului municipal București pentru activitatea ideologică și politico-educativă, care, în cadrul pregătirii propagan- , diștilor, a organizat dezbateri ample, inșluzînd numeroase întrebări, la care au fost invitate cadre de conducere din ministere, organe centrale de sinteză etc. La Brașov s-au organizat o serie de consultații ți- nînd cont- de specificul activității propagandiștilor. Pentru cei din unitățile economice s-au dezbătut pe larg problemele acordului global, ca mijloc de ridicare a eficientei economice. pentru cei din cercetare șl învătămînt — contribuția și răspunderile cercetării la accelerarea progresului tehnic, pentru cei din cultură — rolul culturii în cultivarea umanismului revoluționar.Referitor Ia desfășurarea propriu- zisă a convorbirilor recapitulative, se cuvine relevată cerința stimulării discuțiilor vii, care să dezvolte capacitatea de gîndire și interpretare a cursantilor. să valorifice fondul lor de experiență sub forma unor propuneri și opinii concrete privind

perfectionarea activității practice. Orientarea convorbirilor recapitulative spre schimburi deschise de opinii asupra principalelor aflate la ordinea zilei.. tuturor cursantilor la zintă o modalitate îmbunătăți calitatea politico-ideologic, de _ ______ __ciența. forța de înrîurire.Practica a dovedit că o condiție a bunei desfășurări a convorbirilor recapitulative o constituie organizarea în aceste zile la punctele de documentare și informare, ia cabinetele județene și municipale pentru activitatea ideologică și politico-educa- tivă a unor consultații pentru propagandiști șl cursanti. a unor răspunsuri la întrebări, precum și completarea șl actualizarea fondului documentar existent. Merită relevată în acest sens inițiativa cabinetelor județene Timiș, Neamț, Cluj, Arad, Prahova, Buzău, care la consultațiile și materialele documentare primite de pe plan central au adăugat capitole referitoare la realitățile din județe, la preocupările existente în colectivele respective.Atenția deosebită ce se cere acordată de către organele și organizațiile de partid burjei pregătiri a convorbirilor recapitulative trebuie să se Concretizeze si în repartizarea tutu
ror cadrelor de bază, începînd cu 
membrii comitetelor Județene d« 
partid, pe unități și cursuri, spre a ajuta nemijlocit la buna desfășurare

probleme antrenarea discuții repre- esențială de a învățămîntului a-i ridica efi-
a dezbaterilor. Firește, răspunderea principală in buna desfășurare a convorbirilor revine propagandiștilor Si cursantilor. întrucît reușita dezbaterilor depinde direct de temeinicia pregătirii lor. de efortul depus pentru aprofundarea temelor.Desfășurarea convorbirilor recapitulative constituie un moment deosebit de important în munca politică. educativă. Ea este deopotrivă un moment de bilanț și un început de noi activități. După cum se știe, in partea a doua a acestui an vom aniversa 40 de ani de lă victoria revoluției din august, va avea loc Congresul al XIII-lea al partidului. Sînt evenimente deosebit de importante. care in planul activității ideologice se cer pregătite printr-o considerabilă intensificare și diversificare a acțiunilor, prin ridicarea calității și influentei lor. Este de datoria organelor și organizațiilor de partid ca. simultan cu grija pentru buna pregătire a convorbirilor recapitulative. să desprindă din experiența acumulată, din însăși desfășurarea dezbaterilor concluzii privind perfectionarea activității politico-educative pentru îmbogățirea considerabilă a formelor sale de desfășurare, a conținutului în consens cu exigentele actuale, cu sarcinile mobilizatoare formulate cu claritate si spirit revoluționar de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general partidului nostru.

A stimula talentul tinerilor
(Urmare din pag. I)

noașterii. „Spune-mi clne-ți sînt urmașii, ca să-ți spun cine ești“ 
constituie un dicton parafrazat 
pentru șlefuitorul de valori umane. 
Din nefericire, la multi tineri ta- 
lentați, anii de stagiarat, ucenicia 
sint umbriți de o prea lentă anga
jare in miezul creației științifice 
propriu-zise. Ar fi necesar ca acești tineri să fie încredințați, încă de la început, celor mai luminați și iscusiți conducători de colective, iar creiereie de excepție să se găsească sub îndrumarea nemijlocită a oamenilor de știință consacrați.

Consider, in al doilea rind, drept 
componentă a ■ spiritului revoluțio
nar, arma criticii, corect folosită și 
cu funcționare in dublu sens. în
tre disciplină ‘ ' ■■■
onest, nu pot exista contradicții, 
căci adevărul se dezvăluie 
lupta de opinii. Valoarea nu este un atribut al vîrstei sau funcției, ea derivă din capacitatea intelectuală, din munca dîrză și se cuantifică prin fapte. Nu constituie secret 
pentru nimeni că un număr însem
nat de oameni de știință au produs

și spiritul critic.

prin

opere de'referință incă înainte de 
30 de ani, după cum multi laureati 
ai Premiului Nobel sint incă activi 
la virsta senectuții, în marile școli științifica ale lumii, dialogul dintre generații este incisiv și în același timp dens'în acte de progres.

în sfîrșit, fără a epuiza enume
rarea principalelor pirghli ale spi
ritului revoluționar in știință, m-aș 
referi la stimularea morală, deseori 
mai importantă decit cea materia
lă. a tinărului cercetător. Un cuvînt 
de prețuire a muncii și realizărilor 
sale, o distincție sau o semnalare 
in presă, o prezență la o confrun
tare internațională, prin care poa
te să-și măsoare forțele cintăresc 
mult, uneori decisiv, in consoli
darea aripilor celor care vor pur
ta ștacheta științei șl ne vor judeca 
in următoarele decenii.

Urmașii noștri trebuie să preia 
tot ce este valoros, definitoriu pen
tru actuala generație de oameni de 
știință și totodată sa îmbogățească 
patrimoniul moștenit, pe o nouă 
spirală a procesului cunoașterii, in 
spiritul unui patriotism ardent, 
prin substanța și generozitatea pro
priilor virtuți.

Pionierii din municipiul Buzău desfășoară ia Casă culturii, științei și tehnicii pentru tineret din localitate o fructuoasă activitate instructiv-educativăFoto : Borin Ivan

CARNET CULTURAț.

Canalul Dunăre-Marea Neagră, o grandioasă
• • J •realizare, un generos izvor de inspirație...La rilor Marea anilor, în punctele fierbinți ale șantierului dobrogean de la cumpăna apelor. Gîndurile, emoțiile și elogiile aduse minunaților constructori, iată-le strinse între coperțile unei cărți impresionante prin simplitate și adevăr, prin valoarea sa de document al unui timp eroic : „Dedicăm acest volum — mărturisesc ei — oamenilor muncii, ostașilor țării și tinerilor brigadieri. (...) Canalul Dunăre- Marea Neagră se înscrie în constelația operelor durabile ale anilor de lumină și împliniri intrați îți istorie, ca dreaptă cinstire cu numele ctitorului său — «Epoca Ceaușescu»".Sînt strinse in volumul „Simbolurile magistralei albastre" — apărut în Editura militară — însemnări, reportaje, portrete, schițe și poezii, fișe din biografia unora dintre cele mai mari și mai moderne construcții ale canalului semnate, între alții, de Dumitru Radu Popescu, George Bălăiță, Fănuș Neagu, Adrian Păunes- cu, Ion Gheorghe, Ion Horea, Corneliu Leu, Nicolae Dragoș, Mihai Stoian. Ni- culae Stoian, Nicolae Crișan, Victor Vântu, Vasile Băran, Nicolae Oancea, Mihai Pelin, Cornel Popescu, Toma George Areta Șandru, cenic, Lt. col. Lt. col. Gh.major loan Acești poeți, .reporteri ne pun în față o primă și impresionantă monografie a unei grandioase realizări a poporului român, adevărat simbol al nivelului tehnic și al capacității creatoare a națiunii noasțre. înaltă școală de educație revoluționară și patriotică, de-a lungul anilor pe șantierele marelui canal. s-au format oameni adevărați, s-au călit caractere, s-au trecut examene grele, toate demonstrînd inalta calitate umană a constructorilor, eroismul și priceperea lor de a învinge orice greutăți — iată cea dinții și cea mai puternică impresie ce se degajă din lectura unui volum dens, plin de observații substanțiale, de idei adevărate, de ingenioase perspective menite să lumineze puternic existența șl munca oamenilor. Este o carte pasionantă prin cantitatea și calitatea documentelor umane pe care le conține ca și prin valoarea mărturiei depuse, o carte scrisă . ..cu. emoție, cu bucurie, cu njindrie de scriitori și reporteri '■ care au urmărit cum se naște și se desăvîr- șește o mare „operă colectivă", „un drum al păcii" (G. Bălăiță), „un meridian de apă al Dobrogei însetate", „o coloană înaltă de șaizeci metri ! O fîntînă ce vg modifica în probabil, ce va pămîntul" (D. R.un „fluviu de muncă și statornicie", „un simbol al vocației constructive, sinoni-

invitația constructo- Canalului Dunăre- Neagră, de-a lungul scriitorii au poposit mă cu pacea, a poporului român“ (Mihai Stoian). De la privirea panoramică, menită să sugereze amploarea, întinderea organizării și a încordării umane, la pagina în care simți în obraz respirația omului în plin efort, de Ia schița ori portretul eroilor surprinși în mișcare, printr-un gest ori o clipire din ochi, la tabloul compactelor detașamente umane, dispuse geometric ca într-o mare bătălie de cucerire a eternității, cititorul etape și ipostazeristice pentru înaltele trăsături morale și politice ale omului acestui timp. Eroul principal al acestei opere este, desigur, însuși geniul
parcurge caracte-

„pentru cine și pentru ce se desfășoară această titanică muncă. Ia să ne uităm în cărțile lor, în mormintele lor, în visele lor. Ce vedem ? Pe ei îi preocupa destinul vieții morților, eternitatea vieții morților. In burta piramidei zace eternitatea lor". Sensul străvechilor construcții ar consta, așadar, în glorificarea harnică a morții. Canalul de azi este însă un drum și un simbol al vieții. El va vorbi, în eternitate, despre viață și va da un înțeles măreț existenței reale a oamenilor. Este, totodată, o punte a păcii și colaborării, a încrederii în viață : un simbol etern al speranței. Este o punte — a hăr-
Reporteri

pe „magistrala
albastră"ee9

O CARTE A EROISMULUI 
CONTEMPORANMaiorescu, Dan Mu- Ion Aramă, Văduva, Lt. Benche ș. a. prozatori și

de apă de kilo- arteziană jur flora, înnobila Popescu),

creator al poporului întruchipat intr-un om nou, unul dintre acei oameni pentru care, cum credea încă acum cinci secole Leonardo da Vinci, „nimic nu 
este imposibil". înscris „printre marile reușite ale planetei albastre", canalul este totodată un simbol al construcției durabile și mo
numentale în care lui G. Călinescu i-a plăcut să vadă o dimensiune, multă vreme ținută în umbră, a spiritului românesc. Ca orice mare operă de civilizație, ea gindului rile cele ale unui linfază opere colective, fie că arată sensibili la măreția modestei făpturi umane care a dat naștere unei lucrări colosale, autorii acestei cărți a eroismului contemporan văd in făuritorii canalului imaginea puternică și cutezătoare a „României muncitoare a zilelor noastre" (V. Vântu).Cine scria că pe pămint toate lucrurile se tem de timp, dar timpul se teme de piramide ? Spre a-i sugera nu numai dimensiunile, uriașe, dar și durata Căreia ii este destinat, mai mulți autori compară canalul cu piramidele : el conține, prin volumul de excavații, 120 de piramide Keops 1 Da, este aici o puternică sugestie a efortului, a volumului uriaș de muncă pentru ridicarea acestei „coloane de apă" de șaizeci de kilometri. Insă comparația, ca oricare alta, șchioapătă. Pe D. R. Popescu, de pildă, îl preocupă

exprimă înălțimea și rezumă însuși- mai caracteristice popor. Fie că sub- proporțiile uriașei se

niciel românești — întinsă conlucrării și bunei înțelegeri. în fond, capătul lui, invizibil, pornește din firea adîncă și pașnică a poporului nostru, din dorința lui dintotdeauna de a trăi în pace și bună învoire cu toate celelalte popoare. Un simbol al hotărîrii și puterii de a-și făuri, liber, drumul propriului său destin. Cum îl făurește ? Nicolae Crișan notează cu simplitate acest amănunt plin de învățăminte : „pe șantierul canalului poți găsi de la basculante pină la excavatoare, orice fel de mașini, pină și vapoare, dar nu poți găsi o sapă sau o lopată decit, poate, la punctele de pază contra incendiilor I" Ce nostalgie, cînd te gindești la celebra lozincă : „cu sapa și cu lopata, vom da șantierul gata !“ Ei bine, multe s-au făcut și multe nu s-au putut face doar cu sapa și cu lopata, iar astăzi putem conveni că, dacă uneltele rudimentare ale romantismului „s-au cam dus, romantismul a rămas" (V. Vântu). însuflețit de un mare ideal, romantismul contemporan ■ poartă la oblînc garnitura științei, a înaltului grad tehnic al economiei românești, tainele meseriilor de vîrf, complexe și complet noi care au revoluționat însuși modul de a gindi și făuri civilizația modernă. Experiența uriașă ,a canalului ne arată, între multe altele, tocmai faptul că sîntem acum în stare să pregătim oamenii de care socialismul are astăzi nevoie, oameni în al căror spirit revoluționar conștiința muncii

împletește strîns cu necesitatea și răspunderea înaltei pregătiri profesionale, cu învățătura permanentă.Semnatarii acestei cărți, dedicată „magistralei albastre", aduc un vibrant elogiu clasei muncitoare și partidului său comunist care, preluind un vis vechi dar irealizabil multă vreme (pașoptiști ca Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Ion lo- nescu de la Brad conversau cu multă însuflețire patriotică pe marginea unui proiect de canal aparținind ultimului dintre aceștia), i-au dat temei realist și au chemat poporul la înfăptuirea lui : „Iată, îmi spuneam, in fața albiei uscate a tronsonului Basarabi zidită, finisată cu arta geometrului și meșteșugul zidarului — exclamă intr-un nobil elan patetic poetul Ion Horea — iată că pot să văd cu ochii mei canalul construit de către oamenii țării mele, ostași și civili, iată că acest șantier național este o școală a muncii, o școală politică, este un adevăr al independenței, spre creșterea și fericirea poporului român, a muncitorilor, a țăranilor și a intelectualilor săi, a cugetului său liber și a năzuințelor sale. Iată cum eroismul ostașilor se mărturisește și aici, în puritatea morală a națiunii române. Iată, văd cu ochii mei săvîrșirea acestui mare act de cultură, prin care se adeveresc încă o dată puterea, libertatea și unitatea neamului meu". Emoția înflorită poematic sub condeiul -înmiresmat al lui Fănuș Neagu este stîrnită de frumusețea tinerilor constructori, bărbați mindri și demni : „A lucra înseamnă și a veghea ; cei ce apără țara o fac și frumoasă. Erau băieți tineri, bărbați mindri și demni și împăcați cu munca lor liniștită și cu ofițerii lor ce le vor rămine prieteni pe o viață. Erau băieți care aduc apa, singura minune a cîmpiei. Iar, ca o umilă plecăciune, le doresc să fie primii călători pe navele ce vor străbate acest fluviu creat de mina omului. Mă mîndresc că m-am acoperit cu praf galben în mijlocul ierburilor uscate ale Dobrogei, mă mîndresc că am stat cu ei la masă și că ne-am povestit unii altora ce ni s-a în- țîmplat într-o săptămîhă și mă mîndresc că acești băieți . sint iubirea și mireasma unei țări care-și caută drum spre toate oceanele lumii purtind în mină o ramură de cais înflorit sau cercei roșii, culeși din cireș".Paginile acestei cărți fierbinți', intîia carte a unei epopei eroice din care- s-ă. născut o grandioasă realizare' a poporului român, sint străbătute de inalta vibrație patriotică a scriitorilor și reporterilor care o semnează. Ea conține un frumos omagiu adus patriei, partidului, constructorilor socialismului — izvoarele unei literaturi umaniste, patriotice, revoluționare.

Opera
cutezanței

Procesul revoluționar al dez
voltării României in cei 40 de 
ani de la Eliberare și, in spe
cial, de la Congresul al IX-lea 
al partidului cunoaște prin 
înfăptuirea Canalului Dunăre 
— Marea Neagră cea mai de 
seamă operă a sa, unică in am
ploare, dimensiuni și efort uman 
in întreaga istorie a construcți
ilor românești. în acea memo
rabilă zi de 26 mai, secretarul 
general....................................
Nicolae 
vibrant 
structiv 
capabil 
înfăptuiri sub conducerea parti
dului. Operă a gindirii și a 
muncii eroice a intregii Românii 
socialiste. Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, magistrala albas
tră și văluroasă, a fost făurit 
de un om nou, cu o nouă con
știință socialistă, in care au stră
lucit prin efort creator munci
torii, armata țării, tineretul, toti 
laolaltă obținind victoria intr-o 
mare confruntare cu natura pe 
care au transformat-o, au schim
bat-o.Am avut fericirea să străbat 
pe un vapor, după nava prezi
dențială, intreg canalul, de la 
Podul Cernavodă la Agigea.

Am văzut sute de mii de 
oameni in sărbătoare, celebrind

al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, a adus un 

elogiu geniului con- 
al poporului român, 
de cele mai superbe

de Traian IANCU

EXPOZIȚIILE RETROSPECTIVE
■ *r—
Elocvente mărturii 

ale maturității
creatoare

Brașov municiPlul Făgăraș 
se desfășoară o amplă și prestigioasă manifestare dedicată aniversării a 40 de ani de Ia victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a celui de-al XIII-lea Congres al partidului : „Zilele educației politice. științei, tehnicii, culturii și artei". Deschiderea acestei suite de- manifestări a fost marcată de simpozionul „23 August 1944 — 23 August 1984. o nouă eră în istoria tării și în dezvoltarea României pe calea independenței naționale si progresului social". (Nicolae Mo- canu).

Suceava. Celor douâ marl e_ venimente politice ale anului — a 40-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al partidului — le sînt dedicate manifestările educativ-pa- triotice din cadrul „Săptămînii muzeelor sucevene". Dintre momentele înscrise in program se detașează dezbaterile științifice, mesele rotunde. simpozioanele și conferințele, evocările cu caracter istorico- literar. toate vizind valorificarea patrimoniului cultural-national. 
(Sava Bejinariu).

Vaslui Precedată de o decadă record în producție, in orașul făuritorilor de rulmenți s-a desfășurat, timp de o săptămînă, cea de-a 6-a ediție a „Zilelor culturale ale Bîr- ladului". Dedicată glorioasei aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresului al XIII-lea al partidului, complexa și atractiva manifestare cultural-ar- tistică a cuprins bogate expoziții de creație tehnico-științifică, de artă plastică și de carte, intîlniri cu scriitori și membri ai cenaclurilor literare, gale de filme, premiere teatrale, sesiuni de comunicări și

simpozioane științifice. (Petru Nc- 
cula).

Harghita. In ciclul de ma' nifestări politico-educative și cultu- ral-artistice organizate în întimpi- narea aniversării actului istoric de la 23 August și a Congresului al XIII-lea al partidului, la Mierciirea- Ciuc s-a desfășurat faza județeană a concursului „Ani de glorii, ani de lumină", la care au participat echipele promovate din fazele de masă din Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și To- plița. (I. D. Kiss).
Sibiu Media? a avut cea de-a XII-a ediție a săptămînii cultural-artistice „Flori de mai", manifestare prestigioasă dedicată celei de-a 40-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresului al XIII-lea al partidului. 

(Nicolae Brujan).
Sălaj, In organizarea Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești și Comitetului județean Sălaj al U.T.C., la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Zalău s-a desfășurat, în cadru] Festivalului național „Cintarea României", un spectacol-concurs al brigăzilor artistice de amatori din sistemul cooperației meșteșugărești. Au participat brigăzi artistice din județele Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. (Eugen Teglaș).

Hunedoara, Sub eglda Unlu' nii sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și energie și a Consiliului județean al sindicatelor Hunedoara, la Gura- barza a fost organizat Festivalul concurs al filmelor de amatori din minerit „Casca de aur", la care au participat membri ai 12 cinecluburi din tară. (Sabin Cerbu).

Un program artistic consecvent urmărit, capabil să ofere celui mai larg public iubitor de artă imaginea activă a unora dintre prcocuptirile de real prestigiu în arta plastică de astăzi a dus la ganizarea unor mari poziții retrospective.Una dintre cele mai cente expoziții înscrise in acest amplu program de edificare culturală la care ne- referim este aceea a maestrului Ion Popescu 
Negreni. Lucrările sale, realizate în răstimpul ultimului deceniu, pun in valoare, fără îndoială, particularitățile stilistice cu care ne-a obișnuit semnătura de recunoscută autoritate a maestrului, actualizează valori de o austeră noblețe și simplitate. Ansamblul lor dezvăluie admirabila forță și siguranță interioară a creatorului. Peisajele, naturile statice sau compozițiile se completează firesc pe simeze, favorizează stabilirea unor legături spirituale atît cu arta înaintașilor, cit și cu aceea a unora dintre foarte numeroși! artiști formați sub îndrumarea acestui picturii româ- gravitatea cu Popescu Ne- cele mai sim- îl apropie de dacă în linii afirma că tra- cromatism este mai adevărat că elevii

or- ex-re-

maestru al nești. Dacă care Ion greni atacă ple motive înaintași,mari putem pictura sa continuă diții ale unui armonios, nu puțin săi au preluat, ducînd mai departe, citeva dintre ciștigurile de limbaj ale profesorului lor. Căci Ion Popescu Negreni — unul din artiștii de prestigiu ai constelației noastre spirituale — a adus, așa cum ne-p dovedește recenta sa expoziție, în cimpul picturii românești actuale o viziune proprie asupra realității și nu doar simple echivalențe vizuale ale

unor emoții trăite ,în fața unui colț de natură."’opescu Negreni contemplativ . de efuziuni lirice — care peisajul e un portativ poema- muzical deopotri-
„...Ion Pi— Ui) largi pentru simplu tic și vă... : un sentiment copleșitor al luminii transfigurează materia și ii dă o respirație ' nouă, de intensă vibrație" — scria maestrul Ion Vlasiu în catalogul ultimei expoziții retrospective pe care Ion Popescu Negreni o deschidea tot in sălile Dalles. Urmărindu-și cu admirabilă consecvență idealul artistic, pictorul aduce și acum, mai ales în peisaje, aceleași preferințe, aceeași largă cuprindere a pămîntului brăzdat uneori de ape, dar văzut cel mai adesea de Ia înălțime, delimitat in planuri mari care articulează ar1- monios ansamblul. Imagine cu imagine, observația directă a naturii este convertită în limbaj, aspectul exterior devine expresie in această statornică înaintare spre inima inepuizabilului mister care se numește „natura". In această natură, animată adesea de prezența umană, Ion Popescu Negreni a căutat să descopere sensuri pe care să le poată racorda propriilor căutări artistice. Dorința de simplificare, acea superioară simplificare cu adevărat creatoare, este din acest punct de vedere o constantă. Subtila modulare, cu ecouri melodice, a culorii mate puse tn planuri mari constituie in acest caz unul din mijloacele esențiale de a stabili un raport inedit între fenomene printr-o cunoaștere particulară a lumii. Acorduri prelungi de verde și ocru, câtifelarea unor violeturi de calmă prețiozitate, sonoritățile galbenului contribuie la conturarea, în fiecare din

C. STANESCU
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lon Popescu Negreni : „ȚARANCl Mihoil Gion : „PASTORALĂ"

li

aceste peisaje, a unui echilibru armonios de și culori.Aceleași noase, fluide, conturat sau florile expuse Totul in această categorie de lucrări este lumină, bucurie a privirii. O transmit exuberanța mănun- chiurilor de tufănele galbene sau ruginii, buchete fastuoase de bujori conturați din trăsături rapide de pensulă, din tușe ușoare, mate, Ion Popescu ajuns la acea unitate ne cele rent disparate, ale unei naturi să le ridice la operei de artă, proces deopotrivă nai și sensibil acesta de a selecta din noianul de elemente particulare pe care le prezintă realitatea fiecărui atelier (mere sau struguri, un ulcior de lut, rama unui tablou sau o carte) pe acelea capabile să pună pe deplin în valoare concepția sa asupra formei. O concepție pe care o descifrăm nu doar în compozițiile în care acesi privilegiu de preț, care este darul culorii, a contribuit Ia conturarea unor chipuri întîlnite, ci și în suita desenelor prin

formevibrații aceleași i mingiietoare naturile lumi- culori : austatice acum.

estompate. Negreni a superioară capabilă să adu- mai simple, apa- elemente statice și condiția Este un rațio-

care și-a portretizat rapid, sugestiv colegii de generație. Se află în toate aceste aspecte ale creației maestrului Ion Popescu Negreni (ca și- în numeroasele caiete care, în liniștea atelierului, ii primesc gîndurile și frămin- tările de ordin artistic) aceeași luptă fără răgaz pe care o duce fiecare artist autentic pentru a dărui chip limpede aspirațiilor sale.
Acum o jumătate de secol, graficianul bine cunoscut care este astăzi Mihail Gion tși Începea, in revistele vremii, o activitate care ii va jalona, creator, de-a lungul anilor, demersul artistic. Desenele și caricaturile publicate in ziare și reviste ale vremii anunțau o vocație căreia lucrul continuu, consecvent ' autoritatea.Motivele graficii lui — și n-ar . _____gîndim la foarte numeroasele sale ilustrații le carte, la marile compoziții inspirate de lumea satului sau la „Caricaturi" — de fapt portrete sintetice, sugestive ale contemporanilor săi dobîndesc parcă, prezentate în sălilă Dalles, un plus de personalitate. Ele structurează ipostazele variate ale

l-a accentuatcunoscute ale Mihail Gion fi decit Jă ne

unei creații in care tentativa de a intui esențialul (specifică caricaturistului) se alătură preocupării de a nu neglija amănuntul sau detaliul semnificativ (mai ales în desenele care alcătuiesc un adevărat jurnal de călătorie).
O dovedește plină de farmec care a realizat _______ ,..r_la „Craii de curtea veche" de Mateiu I. Caragiale, „1907“ de Tudor Arghezi, „Basme românești", „Baltagul" de Mihail Sadovea- nu, „Amintiri din copilărie" de Ion Creangă, „Desculț" de Zaharia Stancu, „Peripețiile bravului soldat Șvejlt" de Jaroslav Hasek. Nu trebuie să uităm însă că Mihail Gion a .fost și este unul dintre artiștii care au afirmat cu claritate și elocvență poziția militantă a graficii românești, năzuința de a imprima lucrărilor amprenta vie a contemporaneității. Investigarea și reflectarea multilaterală a vieții noi care se desfășoară in marile fabrici și uzine, pe șantiere, pe ogoare, energicul efort de făurire a societății noi au caracterizat de-a lungul anilor lucrările publicate de Mihail Gion in presa noastră.

libertătea delicat cu ilustrațiile

Marina PREUTU

victoria cea mare, împlinirea 
aievea a unui vis secular. Am 
auzit scandările vocilor aprinse 
de bucuria marii sărbători pe 
un parcurs de 64 de kilometri : 
„Ceaușescu—P.C.R.“.O, ciți marinari in costume 
albe nu-și vor aminti salvele de 
tun, sirenele ce răsunau spre 
cerul albastru și lozinca 
splendidă : „Ceaușescu-eroism ! 
România-Comunism !“ și le vor 
povesti urmașilor, iar aceștia 
urmașilor lor !

Corespondenții de presă din 
peste 40 de țări, cu care am vor
bit, și-au exprimat marea lor 
admirație pentru această mă
reață, realizare a Canalului 
Dunăre — Marea Neagră.

Tricolorul republicii de pe ca
targul vasului prezidențial înain
tează pe valurile noului drum 
al Dunării spre Mare. Ne apro
piem de Medgidia. Iată podul 
de la Medgidia construit peste 
canal. O lume imensă, pe ma
lul drept, nu contenește cu 
aplauzele care au răzbit printre 
bătăile viiltului. Iată și unul 
dintre cele cinci poduri uriașe 
de peste canal, dintre care peste 
două trec trenurile...

Comandantul pilot ai vasului 
„Malnaș", tovarășul Călin Iile, tși exprimă fericirea de a parti
cipa la acest măreț eveniment : 
„Sîntem mindri — ne spune el 
— de acest succes al patriei 
noastre. Un succes al geniului 
constructiv al poporului, capa
bil de asemenea opere destina
te consolidării independentei 
noastre, păcii și colaborării".

Marinari și soldați, ambarcați 
pe patru vase, cintă „Poporul, 
Ceaușescu, România", exprimind 
astfel bucuria și mîndria tutu
ror : „Epoca Ceaușescu" este 
epoca celor mai mari înfăptuiri 
revoluționare din istoria poporu
lui român.

Prima sirenă a vaporului au
zită de mine pe canal ves-, ' 
tește in zarea celor 10 kilometri 
pe care ii mai avem de parcurs 
pină la Agigea silueta măredță 
a marelui pod, un zgirie-nori 
conic, prins in opt odgoane din 
sticlă, din fier și din beton.

Cindva, cu prilejul unor ac-! 
țiuni culturale, politico-educa
tive, in detașamentul armatei, 
am calcat cu piciorul acest; 
drum, pe care îl străbatem acum 
cu vaporul. Iată și podul de la 
Agigea pe sub care trecem. Ne 
Vedem ca intr-un vis frumos. 
Două vapoare de marinari dau 
onorul în momentul cînd nava 
prezidențială intră in port. Cos
tumele naționale, artiștii inter- 
preți din „Cintarea României", 
militarii interpreți ai unor mi
nunate cintece pe care ni le 
transmit de pe terase, de pe 
balcoane, de pe amfiteatre dau 
o înfățișare sărbătorească eveni
mentului acesta unic, încărcat 
de emoție și de bucurie.

...Soarele de mai încălzește 
fața țării și a istoriei in preaj
ma celei de-a 40-a aniversări a 
eliberării României, precum Și 
in preajma Congresului al\ 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.
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Agronomia TV. Factorii care 
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Studioul tineretului. Ediție reali
zată tn colaborare cu Comitetul 
Județean Timiș al U.T.C.
Desene animate 
tnchlderea programului 
Telejurnal (partial color) • Sub 
semnul anului jubiliar
Actualitatea în economie. In 
Întâmpinarea zilei de 23 August 
cu toate forțele, cu răspundere 
revoluționară la înfăptuirea pro
gramelor prioritare in economie I 
Copiii din 1984 — documentar 
Alfabetul bucuriei (color). Pro
gram de cintece pentru copii din 
creația compozitorilor români. In
terpretează corul de copii al Ra- 
dlotelevizlunil române. Dirijor : 
Eugenia Văcărescu-Necula
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Film serial : Zborul „Vulturului" 
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Tovarășului ILIAS ILIOU
Președintele Partidului Uniunea Democratică de Stingă din Grecia—E.D.A.Cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde felicitări si cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și viată îndelungată.îmi exprim convingerea că relațiile dintre partidele noastre se vor dezvolta în continuare in interesul popoarelor român și elen, al cauzei păcii, securității și colaborării în Balcani, în Europa ș! în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte.Am fost profund mișcat de mesajul de felicitări pe care ati binevoit 

a mi-1 transmite cu ocazia sărbătorii naționale a tării mele, 20 mai 1934.Vă mulțumesc sincer și, la rîndul meu, vă adresez dumneavoastră, precum și poporului român cele mai bune urări.Folosesc acest prilej pentru a. vă asigura de hotărîrea de a acționa în continuare pentru dezvoltarea bunelor relații de prietenie și cooperare care există intre tarile noastre.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările înaltei mele consi- deratiuni.
PAUL BIYA

Președintele Republicii Camerun

Cronica zileiTovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit miercuri pe conducătorii delegațiilor participante Ia Consfătuirea președinților uniunilor și consiliilor centrale cooperatiste din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică, Vietnam și R. D. P. Yemen, care a avut loc la București în zilele de 29--30 mai.în cadrul întrevederii au fost abordate aspecte privind lărgirea și diversificarea relațiilor de colaborare dintre organizațiile cooperatiste din țările respective. A participat tovarășul Paul Niculescu, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor ds Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor — CENTROCOOP.
în cadrul consfătuirii, desfășurată într-o atmosferă de Înțelegere reciprocă și colaborare tovărășească, s-a făcut un schimb de experiență in probleme privind influenta progresului tehnico-științific asupra dezvoltării cooperației, planificarea si organizarea achizițiilor de produse și materii prime agricole, colaborarea cu cooperația meșteșugărească și alte domenii de activitate cooperatistă. S-au dezbătut, de asemenea, aspecte ale colaborării între organizațiile cooperatiste prezente la reuniune.A fost adoptată o declarație care pronunță pentru apărarea și .entinerea păcii, oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării. în primul rind a dezarmării nucleare, pentru dezvoltarea colaborării intre state, în interesul păcii și stabilității.

★Miercuri, tovarășul Ioan Avram, viceprim-ministru al guvernului, a primit de Toncio Ciakărov, prirp-ad- junct al ministrului construcțiilor de mașini și electronicii din R.P. Bulgaria. în spiritul înțelegerilor la cel mai înalt nivel, au fost examinate probleme privind colaborarea ro- mâno-bulgară în domenii. de interes reciproc.
★Din partea Ministerului Apărării Naționale. — Potrivit planului de pregătire a armatei pe 1984. în trimestrul II se vor desfășura unele exerciții la care vor participa și rezerviști. . .

În județul Brăila au fost finalizate lucrările 

de amenajare a orezăriilorOamenii muncii din unitățile de construcții și agricole ale județului Brăila au finalizat lucrările de a- menajare a orezăriilor. însămin- tind în totalitate suprafața de 10 800 ha stabilită prin planul de stat pe acest an. Pentru amenajarea suprafeței prevăzute s-a executat un impresionant volum de lucrări, irisu- mind aproape 3 milioane mc teră- samente. peste 3 500 construcții hidrotehnice. 13 statii de pompare și evacuare a apei.în telegrama adresată, eu acest prilej. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. de către Comitetul județean Brăila al P.C.R., se spune : Această 
nouă și remarcabilă realizare, care 
situează județul Brăila drept cel mai 
important bazin al țării pentru pro
ducția de orez, reprezintă o contribu

ÎN SUITA MANIFESTĂRILOR „ANULUI INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI" Știri sportive

Loc tradițional pentru întilniri ale tineretului român cu tineri din alte țări, la Costinești, stațiune al cărei nume a devenit sinonim cu ospitalitatea și prietenia — se deschid astăzi lucrările Conferinței europene a Crucii Roșii de tineret. Propusă in toamna anului 1981 de țara noastră, cu prilejul celei de-a Il-a sesiuni a Adunării Generale a Ligii Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, această' importantă manifestare internațională, a cărei gazdă este România — fiind totodată și organizator. in colaborare cu Liga Societăților de Cruce Roșie —• se desfășoară sub semnul ANULUI INTERNAȚIO
NAL AL TINERETULUI șl mobilizatoarei sale devize — „PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE". Conferința a fost precedată de a 7-a Reuniune regională europeană a directorilor naționali ai Crucii Roșii de tineret, care s-a desfășurat timp de trei zile tot la Costinești și care a Înscris pe ordinea de zi extinderea și diversificarea cooperării tineretului Crucii Roșii pe plan european, adîncirea relațiilor de prietenie șl înțelegere Ia nivel regional, folosirea in acest scop a manifestărilor Anului Internațional al Tineretului.Ce-și propune Conferința europeană a Crucii Roșii de tineret 1 Ea va examina posibilitățile și modalitățile de implicare a Crucit Roșii de tineret in realizarea obiectivelor Anului Internațional al Tineretului. După cum se știe, relația tineret-particlpare- dezvoltare-pace reprezintă o constantă a întregului proces de pregătire a acestei manifestări de deosebită importanță ce urmează să aibă loc anul viitor șl care-și propune țelul generos de a-i antrena pe tinerii de cele mai diverse orientări și convingeri politice din lumea Întreagă să se integreze mai amplu in viața economică, socială și culturală, să ia

Miercuri, 30 mai, Ia Costinești s-au încheiat lucrările celei de-a Vil-a Reuniuni europene a directorilor naționali ai Crucii Roșii de tineret, organizată de Liga societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. împreună cu Societatea de Cruce Roșie din țara noastră.Participanții, reprezentind organizații din 23 de țări de pe continentul nostru, precum și din Canada și S.U.A., au analizat, în plenare și pe grupe de lucru, modul cum a fost aplicat programul de acțiuni adoptat la precedenta intilnire.'căile și modalitățile concrete de extindere și diversificare a colaborării tineretului, în cadrul Crucii Roșii, pe plan european. Totodată, au fost făcute propuneri privind activitatea viitoare a Crucii Roșii de tineret, adîncirea relațiilor de prietenie și colaborare la nivel regional, în spiritul devizei Anului Internațional al Tineretului „Participare, Dezvoltare, Pace**.în cursul dimineții, participanții la reuniune au vizitat stațiuni de pe litoralul românesc al Mării Negre, obiective istorice și culturale din municipiul Constanța.
*Cu prilejul Zilei naționale a Italiei. miercuri după-amiază a avut loc. în Capitală, o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-italiană.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prietenie româno-italiană. reprezentant! ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au'fost de fată Benedetto Santa- relli. ambasadorul Italiei Ia București. și membri ai ambasadei.
★Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a creării Asociației generale a rezidenților coreeni din Japonia, Zo Iang Guk, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București, a organizat, miercuri după-ămiază, la sediul ambasadei, o seară de film. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri, oameni de cultură, ziariști. (Agerpres)

ție a oamenilor muncii brăilenl Ia în
făptuirea noii revoluții agrare.

Vă raportăm, mult stimate șl Iu
bite tovarășe secretar general, că 
vom răspunde prin fapte demne de 
muncă vibrantelor dumneavoastră 
chemări și îndemnuri adresate oa
menilor muncii din agricultură la 
plenara Consiliului Național al Agri
culturii. în vederea obținerii unor 
productii-record in acest an. Vă a- 
sigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceausescu, că oamenii muncii din 
județul Brăila acționează cu dărui
re patriotică și elan revoluționar 
pentru realizarea cu succes a planu
lui cincinal, pentru întimpinarea cu 
realizări mărețe a strălucitelor eve
nimente din acest an — a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și Congresul a! XIH-lea 
al partidului.

parte mai activă la apărarea și consolidarea păcii, la înfăptuirea principiilor ințelegerii și colaborării internaționale.Pentru tinerii din lumea de astăzi, pacea a devenit un obiectiv major, o cerință imperioasă dictată atit de necesitatea preîntâmpinării unui cataclism nuclear, cit și de nevoia de a li se asigura, de a-și asigura ei înșiși condiții care să le permită participa
I Azi se deschide la Costinești

Conferința europeană 
a Crucii Roșii de tineret

rea din plin la dezvoltarea societății umane, la edificarea unui viitor mai bun pentru întreaga planetă. Pentru realizarea acelorași aspirații se unesc ți eforturile tinerilor membri ai Crucii Roșii de pretutindeni care, la ora actuală, reprezintă o forță ce poate și trebuie să acționeze mai susținut pentru promovarea și apărarea nobilelor idealuri ale progresului, bunăstării și ințelegerii între pogoare.Referindu-se Ia rolul și însemnătatea actuală ale Crucii Roșii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „După părerea noastră, Crucea 
Roșie poate contribui intr-o măsură 
importantă la cauza progresului și 
păcii : ea nu poate rămine in afara 
preocupărilor popoarelor pentru re
zolvarea gravelor probleme mon
diale. Dealtfel, țelurile fundamental® 
ale Crucii Roșii pledează cu toată 
puterea in favoarea ideii ca ea să-și

IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI
FAPTE, REALIZĂRI DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI® Peșfășurind larg întrecerea socialistă in cinstea celei de-a 40-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 și a Congresului al Xlll-lea al partidului, colectivele de muncă din cadrul Trustului de antrepriză generală de construcții- montaj Prahova au pus la dispoziția oamenilor muncii, în perioada care a trecut din acest an, peste 1 160 de noi apartamente confortabile, cu 120 mai mult decît prevederile planului. In centrele urbane ale Prahovei s-au înălțat în ultimii 20 de ani 63 000 apartamente.

tS A început să producă hidrocentrala de la Scropoasa, nou o- biectiv energetic al județului Dîmbovița. Turbinele celor două grupuri a cite 6 MW sînt acționate de apa lacului de acumulare Bolboci.® întreprinderea „Napochim" din CIuj-Napoca a împlinit 25 de. ani de la înființare. In aceeași zi, colectivul unității a raportat îndeplinirea, înainte de termen, a planului pe 5 luni la producția-marfă. Totodată, este de evidențiat faptul că, în cele două decenii și jumătate, producția industrială a întreprinderii a crescut de peste 20 ori, iar productivitatea muncii de 7 ori.■ După cinci luni de Ia adoptarea inițiativei muncitorești „Fiecare contract cu partenerii externi onorat în primele două decade ale lunii", colectivul întreorinderii de fire „Melana" Botoșani înregistrează o depășire a sarcinilor la export in valoare de peste 3 milioane lei. Se acționează acum pentru preluarea și generalizarea acestei inițiative și în alte întreprinderi industriale ale județului. '
S In noul centru civic al orașului Lupeni a fost dat in folosință un modern complex de alimentație, care întregește, prin arhitectura sa, înfățișarea urbanistică a orașului. După noile complexe similare date in folosință la Petroșani și Petrila, cel de Ia Lupeni ridică la peste 56 000 metri pătrațl suprafața spațiilor comerciale ale localităților Văii Jiului.Bl în orașul balnear Covasna a fost inaugurat noul hotel „Brad". Amplasat în pitoreasca Vale a li

nelor, noul edificiu dispune de 180 locuri pe serie, bază proprie de tratament, un restaurant și un bar de

Spitalul clinic de recuperare din Cluj-Napoca

facă un titlu de onoare din a lupta 
pentru înfăptuirea dezideratelor prio
ritare ale omenirii : pacea, dezarma
rea, securitatea, lichidarea subdezvol
tării, democratizarea relațiilor inter
naționale, întărirea solidarității po
poarelor și a tuturor organismelor in
ternaționale în edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră".Pentru Societatea de Cruce Roșie 

din România, aceste orientări reprezintă un constant program de acțiune. Beneficiind de îndrumarea permanentă a conducerii partidului, personal a secretarului general, și valorificind Ia un nivel mereu mai înalt experiența dobîndită în îndelungata sa existență, această organizație aduce, prin mijloace specifice și alături de toți ceilalți factori educaționali din societatea noastră, o contribuție de seamă la formarea și pregătirea tinerelor generații pentru muncă și viață. Printr-o gamă largă și variată de acțiuni și manifestări la care sînt antrenat! copiii de virstă preșcolară, elevii, studenții, tinerii muncitori din fabrici și de pe ogoare, Crucea Roșie desfășoară o vastă activitate de educație și propagandă sanitară. Sădind și dezvoltînd in rin- dul tinerilor sentimentele patriotice și umanitare, răspunderea față de propria sănătate și a celor din jur, 

zi. Arhitectura sa modernă se integrează armonios cu pitorescul decorului din împrejurimi.
S Preparatorii de minereuri de la flotația centrală din Baia Sprie inscriu in cronica întrecerii socialis

te rezultate remarcabile în producție. Pe seama modernizării liniilor tehnologice și sporirii productivității muncii, în perioada care a trecut din acest an s-au obținut depășiri de aproape 1 800 tone metale neferoase în concentrate.
S Pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului, in unitățile agricole din județul Suceava au fost efectuate, pînă în prezent, drenaje ps 1 697 hectare, lucrări de combatere a eroziunii solului pe 5 040 hectare, amenajări pentru iri

cluj Noi edificii de sănătateCa pretutindeni în țară, și in județul Cluj au fost construite edificii sanitare noi. moderne. Spitalul clinic de recuperare. Institutul oncologic, Clinica de boli profesionale. Spitalul de boli contagioase, spitalul „Clujana", Policlinica județeană dîn Cluj-Napoca, Spitalul și' policlinica din orașul Dej, Spitalul și policlinica din Cimpia Turzii, Spitalul din Huedin sint unități construite în ultimii ani de puternic avînt și înflorire continuă, fără precedent, a patriei. în acest an. cel de-al 40-lea al libertății noastre, se află în construcție și vor fi date în folosință alte 

unități sanitare, între care un spital cu 430 paturi și un dispensar policlinic la Turda. Concomitent, in unitățile spitalicești au fost create secții noi, s-a dezvoltat activitatea de cercetare, au fost îmbunătățite dotarea cu aparatură modernă de investigare și tratament. calitatea a- sistenței medico-sani- tare. Spitalul clinic de recuperare, de exemplu, s-a'extins cu noi secții și dispune acum de 500 de paturi, un dispensar policlinic și un laborator complex de recuperare, care ă- sigură explorări și tratamente în reumatologie. neurologie, ortopedie, afecțiuni car- dio-respiratorii. Este

instruindu-i în probleme de prim a- jutor, antrenindu-i la acțiunile da protejare a mediului înconjurător, de Îngrijire și înfrumusețare a localităților, a locurilor în care învață sau muncesc, învățindu-i să cunoască și să aplice preceptele igienei individuale și colective, să prevină îmbolnăvirile, să-și cunoască îndatoririle de viitori soți și părinți, de continuatori ai generațiilor actuale, organizațiile de Cruce Roșie aduc o contribuție de mare preț la pregătirea tineretului pentru muncă și viață. Toate aceste preocupări și orientări se constituie intr-un aport concret la realizarea generoaselor obiectiva ce stau azi în fața organizației.Conferința europeană a Crucii Roșii de tineret va statua, fără îndoială, forme și modalități noi, eficiente, de acțiune, pentru ca tinerii din cadrul organizațiilor naționale să dea viață generoasei devize sub care se desfășoară conferința, dialogul ce urmează. să aibă loc, contactele între participant! fiind menite, la rîndul lor, să ducă la o mai amplă participare a tinerilor membri ai Crucii Roșii la întărirea prieteniei tineretului din Întreaga lume, la extinderea acțiunilor sale pentru salvgardarea păcii.Inaugurindu-și lucrările in preajma zilei de 1 Iunie — Ziua internațională a copilului — conferința, după cum este de așteptat, va sublinia, o dată mai mult, răspunderea față de cei mai tineri cetățeni ai lumii, eforturile ce trebuie depuse pentru ca viitorul lor să fie luminos și senin, pentru ca liniștea planetei să nu mai fie tulburată de conflicte și războaie, în acest sens, organizațiile Crucii Roșii de tineret își pot aduce o contribuție sporită, deviza Anului Internațional al Tineretului — „Participare, dezvoltare, pace" — constituindu-se intr-un obiectiv major ai tineretului de pretutindeni în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

OId
RTÂȚlTj CONSFĂTUIREA SECRETARILOR COMITETEIOR CENTRAIE 

ME PARTIDEIOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI 
DIN UNELE IÂRI SOCIALISTE

gații pe mai bine de 1 500 hectare.■ în zona de sud-est a municipiului Bacău se conturează noul ansgmblu de locuințe „Bistrița-lac“. Acesta va cuprinde, în final, peste 3 200 de apartamente, școli, grădinițe, creșe, două cinematografe, săli de gimnastică și alte obiective social-culturale. înălțate după proiecte care pun în valoare tradiții arhitectonice locale, armonios, îmbinate cu cerințele modeme, noile blocuri cu cite 4 și 7 niveluri sint prevăzute la parter cu spații comerciale și de prestări servicii pentru populație. Primele blocuri însu- mind 500 de apartamente au și fost date în folosință, iar alte 500 se află in stadiu final de execuție,■ La Combinatul siderurgic Galați s-a deschis șantierul județean de muncă patriotică ai tineretuljl, Brigadierii noului șantier s-au angajat ca In următoarele luni să recupereze de îa halda de zgură o combinatului 5 000 tone cărămidă refractară, 10 000 tone fier vechi și 1 200 tone materiale neferoase.
H Colectivul Trustului antrepriză de construcții-montaj Cluj a realizat cel de-al 1 000-lea apartament din acest an, cu 400 mai multe decît prevederile planului. Unele blocuri sint dotate cu baterii solare, pentru încălzirea apei.

înzestrat cu instalații moderne de electro, termo și hidroterapie, kinetoterapie în bazine. săli de gimnastică medicală. în același timp, spitalul este și o modernă instituție de pregătire a viitorilor medici și de specializare a cadrelor medicale. precum și o bază de cercetare științifică. în ceea ce privește instruirea, aici a® realizează anual pregătirea a sute de stu- denți în domenii medicale de recuperare a sănătății, a capacității de muncă a bolnavilor. . precum și perfecționarea unul mare număr de medici. (Marin Oprea, corespondentul „Scin- teii“).

POPICE. Proba masculină de perechi din cadrul campionatelor mon- j diale de popice de la Ljubljana s-a încheiat cu o splendidă victorie a 
sportivilor români Iosif Tismănar și 
Iuliu Bice, care au cucerit medalia 
de aur cu performanta de 1946 
puncte, rezultat ce constituie tot
odată un nou record mondial. Suc
cesul popicarilor noștri a fost com
pletat și cu o medalie de argint ob
ținută de cuplul Gheorghe Silves
tru — Vasia Donos, cu 1915 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Nikola Dragas — Vlasko Boliak (Iugoslavia) — 1911 puncte și Bela Csany — Miklos Makai (Ungaria) — 1 883 puncte.în proba feminină, pe primul loc s-au situat Stefica Kristof și Biserka Perman (Iugoslavia), cu 920 puncte, urmate de Liesbete Kaiser—Beate. Weber (R.F. Germania) — 918 pune-’ te, Gyorgyne Vidacs—Istvane Nemeth (Ungaria) — 906 puncte, Nineta Badea—Octavia Ciocîrlan (România) — 870 puncte.Astăzi este zi de odihnă. Campionatele continuă vineri cu turneu! final individual.

PENTATLON. în perioada 30 septembrie — 4 octombrie, tara noastră va găzdui cea de-a 19-a ediție 
a campionatelor mondiale de pentatlon modern pentru juniori, Întrecerile urmînd să se desfășoare pe cinci baze sportive din București.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 30 MAI 1984EXTRAGEREA I : 35 38 44 24 14 10.EXTRAGEREA A II-A : 37 36*3316 7 13.

în zilele de 29—30 mai a ayut loc !a Sofia o consfătuire a secretarilor cu probleme organizatorice ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste. La consfătuire au participat : din partea Partidului Comunist Bulgar — Gheorghi Atanasov, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B. ; din partea Partidului Comunist din Cehoslovacia — Mikulas Beno, secretar al C.C. al P.C.C. ; din partea. Partidului Comunist din Cuba — Jose Ramon Machado Ventura, membru al Biroului Politic, membru al secretariatului C.C. al P.C.C. ; din partea Partidului Socialist Unit din Germania — Horst Dohlus, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. ; din partea Partidului Popular Revoluționar Laoțiap — Khamta Duangtongla, membru al C.C. al P.P.R.L. ; din partea Partidului Popular Revoluționar Mongol — Țarandasiin Narnsrai, secretar al C.C. al P.P.R.M.; din partea Partidului Muncitoresc Unit Polonez — Wlodzimierz Mokrzyszczak, membru supleant al Biroului politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., și Wal- demar Szwirgon, secretar al C.C. al P.M.U.P. ; din partea Partidului Comunist Român — Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R. ; din partea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — Karoly Nemeth, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U. ; din partea Partidului Comunist a! Uniunii Sovietice — Egor Kuzmici Ligaciov, secretar al C.C. al P.C.U.S. ; din partea Partidului Comunist din Vietnam — Le Quang Dao, membru al secretariatului C.C. al P.C.V.La lucrările consfătuiri! au participat șefi și adjuncți de șefi de secții la comitetele centrale ale partidelor frățești, precum și redactorul șef al revistei „Probleme ale păcii si socialismului", Iurii Skliarov.Participanții la consfătuire au efectuat un schimb de păreri și de experiență privind conducerea de către partid a organizațiilor de tineret și probleme actuale ale muncii cu tineretul în țările Jor.Partidele comuniste și muncitorești. s-a arătat în intervențiile par- ticipanților. înfăptuind rolul politie conducător ta societate, consideră că educarea tineretului constituie un obiectiv strategic dintre cele mai importante ale construcției socialiste. S-a dat o înaltă apreciere contribuție! însemnate a tineretului șl a organizațiilor de tineret la construcția socialismului și apărarea cuceririlor sale revoluționare. în țările frățești, sub tarîurirea relațiilor sociale, se formează o generație de tineri harnici, activi în viața socială, devotați cauzei socialismului. Participant^ la consfătuire au exprimat părerea unanimă că numai pe calea edificării socialismului șî comunismului pot fi satisfăcute tot mai deplin interesele fundamentale, necesitățile materiale $1 spirituale ale tineretului. Numai socialismul oferă tinerilor posibilitatea de a ocupa un loc demn in societate, creează condiții pentru formarea și dezvoltarea multilaterală a personalității lor, pentru afirmarea forței si capacității lor ta viată.La consfătuire ®-a spus câ. ta condițiile creșterii1 amplorii și complexității sarcinilor edificării socialiste. intensificării încordării pe arena internațională, a luptei tatre cele două sisteme, o tot mai mare însemnătate capătă educația politico-ideo- logică, morală, prin muncă si pentru muncă a tineretului, cultivarea unei atitudini active ta viată, a responsabilității față de prezentul și viitorul . păcii și socialismului. S-a subliniat necesitatea de a forma ta rindurile tinerei generații o conștiință revoluționară, convingeri comuniste și principii morale ferme, credința neclintită in justețea idealurilor socialiste, de a desfășura o activitate neobosită pentru educarea tinerilor in spiritul tradițiilor revoluționare și de muncă ale clasei muncitoare și popoarelor lor, al patriotismului socialist și internaționalismului, al intransigenței față de ideologia burgheză.Partidele frățești, s-a arătat la consfătuire, consideră drept o sarcină permanentă atragerea tot mal
★în după-amiaza zilei de 30 mai 1984, conducătorii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești, participante la consfătuirea de la Sofia, au fost primiți de tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Todor Jivkov. de către reprezentantul P.C.R., un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și succes in activitate, de bunăstare și fericire poporului bulgar prieten.

Se apropie SECERIȘUL
(Urmare din pag. I) de condițiile specifice ale însămîn- tării culturilor duble. Dacă pentru alte lucrări mai sint posibile ami- nări de o zi-două. la culturile duble trebuie create toate condițiile pentru ca ele să fie semănate te cel mult două zile după seceriș, știut fiind că orice aminare poate duce la compromiterea întregii acțiuni.

ORGANIZAREA TEMEINICĂ A 
MUNCII. Recoltarea intr-un timp cit mai scurt și depozitarea produselor in cele mai bune condiții impun organizarea exemplară a muncii ta cimp, pînă ta cele mai mici detalii, pentru ca pretutindeni să existe ordine si disciplină desăvirșlte în executarea tuturor lucrărilor din campania de seceriș. In acest scop, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare trebuie să asigure de urgență, In fiecare județ și în fiecare localitate, întocmirea de programe de lucru privind desfășurarea campaniei agricole de vară, care să cuprindă, in mod obligatoriu, volumul lucrărilor, mijloacele ce vor fi utilizate, vitezele zilnice și durata de execuție a fiecărei opera-
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 31 
mai Ora 21 — 1 iunie ora 21. In țară. : 
Vremea va a în generai instabilă. în 
prima parte a intervalului se va ame
liora treptat. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea averse de ploaie însoțite da 
descărcări electrice, la început locale. 

largă a tineretului Ia soluționarea problemelor fundamentale ale dezvoltării economice și sociale, la conducerea activității de stat și sociale. ridicarea continuă a nivelului său politio și cultural. în vederea dezvoltării multilaterale a societății socialiste, ele militează ca fiecare nouă generație să ajungă la un nivel mai înalt de instruire și da cultură generală, de calificare profesională și maturitate cetățenească.Legat de aceasta, partidele comuniste și muncitorești participante la consfătuire acordă o mare însemnătate perfecționării continue a activității organizațiilor de tineret, creșterii influentei lor asupra tuturor categoriilor sociale și de virstă ale tineretului, dezvoltării inițiativei și sporirii răspunderii lor in educarea tinerei generații. O condiție necesară pentru aceasta o constituie întărirea politico-organizatorică și ideologică a organizațiilor de tineret, dezvoltarea activităților proprii. Este important ca întregul conținut, formele și metodele activității lor să corespundă cit mai bine intereselor și necesităților diverse ale tineretului, să aibă o orientare clară politico- ideologică și moral-estetică. să contribuie efectiv la dezvoltarea inițiativei și creativității Iui, la creșterea spiritului de disciplină și organizare. O atenție însemnată s-a acordat problemelor folosirii rationale a timpului liber și organizării odihnei pentru tineret.Toți participanții Ia consfătuire au subliniat că garanția desfășurării eu succes și a eficientei activității organizațiilor de tineret rezidă în conducerea lor de către partid. Ei au evidențiat atenția care se acordă problemelor privind creșterea influentei partidului în viata și activitatea organizațiilor de tineret. întărirea. în cadru! lor, a activității membrilor de partid, creșterea rolului organizațiilor de partid, al exemplului personal al comuniștilor in educarea tinerilor. S-a arătat, de asemenea, că partidele frătesti consideră formarea noilor generații de constructori ai socialismului și comunismului drept o cauză generală a poporului, a statului. în context, s-a relevat marele rol ce revine ta 
acest sens familiei, școlii și colectivelor de muncă. S-a efectuat un schimb de experiență privind conlucrarea organelor de stat, economice si a organizațiilor obștești din fiecare tară in educarea tineretului.în intervenții s-a arătat că organizațiile de tineret aduc o contribuție substanțială la dezvoltarea și a- dincirea prieteniei și colaborării pe multiple planuri dintre popoarele frățești. S-a exprimat dorința partidelor participante la consfătuire da. a contribui la extinderea și îmbogățirea continuă a legăturilor internaționale ale tineretului din țările lor. S-a subliniat însemnătatea activității organizațiilor de tineret pentru întărirea solidarității internaționale a tineretului din întreaga lume, pentru intensificarea luptei împotriva imperialismului și reacțiunii. pentru preîntîmpinarea pericolului unui război termonuclear, pentru dezarmare și. ta primul rted. pentru dezarmare nucleară, pentru apărarea si consolidarea păcii, pentru independentă națională, democrație șl progres social.în discuții s-a evidențiat că ta fiecare din țările frătesti munca cu tineretul se desfășoară tinindu-se seama de condițiile concrete ale construcției socialiste. în același timp, la consfătuire s-a subliniat că sarcinile educației comuniste a tineretului pot fi îndeplinite numai pe baza aplicării creatoare a marxism-leninismului, a dezvoltării continue a societății socialiste,Participanții la consfătuire au arătat că partidele lor sînt gata să contribuie activ la marcarea Anului Internațional al Tineretului.’ sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace". Ei au subliniat însemnătatea organizării celui de-al XlI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Moscova — manifestare de masă antirăzboinică și antiimperia- Iistă.Consfătuirea de la Sofia s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească. cordială, te spiritul unității și coeziunii.

★Exprimînd vii mulțumiri, tovarășul Todor Jivkov a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceausescu salutul său prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitate, de prosperitate și fericire poporului frate român.După primire, tovarășul Todor Jivkov a oferit un dineu in onoarea participanților la consfătuirea secretarilor cu probleme organizatorice ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste șl muncitorești din unele țări socialiste.tn cursul aceleiași zile, delegațiile participante Ia consfătuire au depus o coroană de flori la Mausoleul „Gheorghi Dimitrov".
țiuni, precum și organizarea preluării produselor. Deosebit de important este ca întregul flux de lucrări j să fie subordonat cerinței ca nimic din recoltă să,nu se piardă, ca ta cel mult două zile după seceriș terenurile să fie tasămînțate cu o nouă cultură. Aceasta presupune ca toate mijloacele mecanice existenta să fie organizate în formații de lucru pentru recoltarea cerealelor, stringerea paielor. pregătirea solului și însămînța- rea culturilor duble.Desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de vâră constituie o sarcină deosebit de importantă, un examen de mare răspundere pentru oamenii muncii din agricultură. Iată de ce, in lumina sarcinilor formulate de secretarul general al partidului la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, organele și organizațiile de partid au datoria să acționeze prin toate pîrghiile muncii politico-educative în vederea întăririi răspunderii mecanizatorilor, cooperatorilor, specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură pentru pregătirea și desfășurarea exemplara a lucrărilor agricole de vară.
apoi Izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar tem
peraturile maxime vor oscila între 19 
și 29 de grade, mai ridicate spre sfir- 
șitul intervalului. în București : Vre
me schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil aversei de ploaie. Vln- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 13 șl. 15 grade, iar cele maxime 
între 26 și 28 de grade. (Cornelia Pop, 
meteorolog de serviciu).



România se pronunță pentru măsuri 
efective vizînd asigurarea păcii 

și securității în Europa 
Intervenția reprezentantului țârii noastre la Conferința 

de la StockholmSTOCKHOLM 30 (Agerpres). ■— Problema care preocupă cel mai mult in prezent delegațiile participante la Conferința de la Stockholm este aceea a trecerii de la faza discuțiilor generale la dialog și negocieri de fond asupra propunerilor aflate pe agenda conferinței. Reprezentanții multor state subliniază că. îndeosebi tn actualele împrejurări internaționale, conferința are menirea și datoria de a acționa, în exercitarea mandatului ce i-a fost încredințat de către guvernele celor 35 de state participante, pentru convenirea unor măsuri care să reducă riscul Izbucnirii unui conflict pe continentul european.Luînd cuvîntul în ședință plenară, șeful delegației române a subliniat că, fată de actuala evoluție, extrem de periculoasă, a situației din Europa, nu există altă opțiune decît aceea a acțiunii politice, a dialogului ți negocierilor îndreptate spre realizarea de acorduri capabile să readucă această situație pe drumul destinderii, . înțelegerii și dezarmării. în- 
trucît casza menținerii și consolidării 
Păcii și securității în Europa consti
tuie răspunderea comună a tuturor 
statelor europene, Conferința de la 
Stockholm este forul care trebuie să 
acționeze, prin măsuri de substanță, 
pentru înfăptuirea acestui obiectiv 
de însemnătate vitală pentru toate 
popoarele continentului. De aceea, conferința nu poate abdica de la această răspundere în așteptarea unui climat internațional mai favorabil, ci trebuie să contribuie ea însăși la crearea unui asemenea climat, acum cînd aportul său concret 
este mai necesar ca oricînd.Pentru asigurarea succesului conferinței se impune, de asemenea, ca aceasta să se desfășoare în strictă conformitate cu regulile și normele convenite, potrivit cărora toate cele

SĂ TRIUMFE RAȚIUNEA,
SĂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII!

%
NORVEGIA : Rezoluție 

parlamentară în favoarea 
înghețării arsenalelor 

nucleareStortingul - parlamentul - a adoptat, cu voturile partide de guvernămint.OSLO, norvegian celor trei .. precum și ale opoziției social-de- mocrate, o rezoluție în care se pronunță pentru o „înghețare controlabilă" a arsenalelor nucleare în Est și Vest, ca bază a unor viitoare tratative de dezarmare, transmis te agenția D.P.A. Totodată, documentul apreciază că Norvegia trebuie să militeze, în cadrul organelor N.A.T.O., pentru o strategie nucleară care să excludă o primă lovitură cu arme atomice.O zonă denuclearizată In nordul Europei ar constitui o contribuție Importantă la o soluție europeană 

35 de țărî participă la lucrările ei ea state suverane și independente, în condiții de egalitate și în afara alianțelor militare. Numai printr-o asemenea abordare pot fi depășite suspiciunile și neîncrederea care caracterizează relațiile dintre blocurile militare.în acest spirit, reprezentantul român a subliniat necesitatea trecerii 
fără întirziere la negocieri asupra 
ansamblului propunerilor prezentate, 
creînd in acest scop cadrul de lucru adecvat, rezultate palpabile putînd fi obținute la conferință numai prin asemenea negocieri, desfășurate în- tr-un spirit constructiv și de înțelegere reciprocă.Aprofundînd prevederile documentului prezentat de România la conferință, șeful delegației tării noastre a scos în evidentă semnificația de
osebită a propunerii vizind stabilirea 
de-a lungul frontierelor naționale a 
nnor zone de securitate cu forțe ar
mate, armamente și activități mili
tare reduse. Crearea unor astfel de zone, în care nu ar avea loc manevre, mișcări sau concentrări de trupe și armamente, ar fi de mare importan
ță pentru întărirea încrederii și secu
rității statelor și pentru diminuarea 
pericolului confruntării militare.A fost subliniată Însemnătatea propunerii României referitoare la încheierea unui tratat general european care să întărească în continuare obligația asumată de state, în virtutea Cartei O.N.U., de a nu recurge la forță sau la amenințarea cu forța în raporturile dintre ele. Realizarea unor înțelegeri suplimentare pentru consolidarea acestui principiu fundamental al dreptului internațional contemporan, a conchis reprezentantul român, trebuie să fie însoțită, ca o consecință logică, de o acțiune paralelă vizînd asigurarea soluționării tuturor diferendelor dintre state exclusiv prin mijloace pașnice.

SÎ

mal largă în domeniul dezarmării, se apreciază, de asemenea, în rezoluție.
JAPONIA: Declarații 
împotriva instalării 

eurorachetelorTOKIO. — Partidele comunist . socialist din Japonia au dat publicității, la Tokio, declarații în care exprimă opoziția față de instalarea noilor rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune în Europa. Criticind poziția guvernului nipon de sprijinire a instalării noir lor rachete americane, declarațiile relevă că Japonia, prima țară din lume care a cunoscut ororile bombardamentelor nucleare, trebuie să se ' opună amplasării pe continentul european a rachetelor „Pers- hing-2“ și de croazieră, întrucît aceste rachete sporesc încordarea din viața internațională și determină escaladarea cursei înarmărilor.

BEIJING

SESIUNEA COMISIEI GUVERNAMENTALE R0MAN0-CH1NEZE
DE COLABORARE ECONOMICĂ SI TEHNICĂBEIJING 30 (Agerpres).— La Beijing s-au deschis lucrările’ celei de-a V-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică și tehnică.Președinții celor două părți în comisie — tovarășul Ion Dincă. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-mi- nistru al guvernului, și tovarășa Chen Muhua. membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, consilier de stat, ministrul comerțului exterior și relațiilor economice. au analizat stadiul îndeplinirii înțelegerilor convenite cu prilejul intîlnirilor șl convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

Dezbaterile din Consiliul de Securitate consacrate
evoluției dinNAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. continuă dezbaterile consacrate analizării situației din zona Golfului, ca urmare a extinderii conflictului dintre Iran și Irak.în cadrul dezbaterilor — care au consemnat intervențiile reprezentanților Bahreinului, Omanului. Emiratelor Arabe Unite, Marocului. Somaliei, Japoniei și R. F. Germania — s-a cerut consiliului să acționeze pentru

Inițiativă în vederea soluționării pașnice 
a situației din SalvadorMADRID 30 (Agerpres). — Guvernul Salvadorului și Frontul Democratic Revoluționar (F.D.R.) din Salvador au solicitat președintelui Republicii Costa Rica. Luis Alberto Monge, să medieze în criza salvado- riană — a declarat, la Madrid, într-o conferință de presă ministrul costari-

S.U.A.: Demonstrație 
de protest a victimelor 

experiențelor atomiceWASHINGTON. — „Opriți experiențele cu arme nucleare !“ — sub această deviză a avut loc în apropierea poligonului din statul Nevada o demonstrație de protest împotriva cursei tot mai periculoase a înarmărilor, în special a înarmărilor nucleare. Demonstrația a fost inițiată de Uniunea internațională a victimelor experiențelor nucleare, organizație care reunește foști militari din.S.U.A., Canada, Marea Britanie și Australia, participant! la experiențele nucleare efectuate de Pentagon in anii ’50—’60. La cîțiva kilometri de craterele din Nevada, formata în urma exploziilor nucleare, demonstranții au dezvelit un obelisc în memoria victimelor radiațiilor atomice. 

tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Hu Yaobang. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, fiind evidențiate noi posibilități de dezvoltare a colaborării economice și tehnice dintre România și China.Totodată, tovarășul Ion Dincă a avut o întîlnire cu Song Ping, consilier de stat, ministru însărcinat cu Comisia de Stat a Planificării a R.P. Chineze, cu care a abordat probleme ale schimburilor economice și comerciale pe anul în curs și în perspectivă.Lucrările sesiunii continuă.

zona Golfului
a se pune capăt — pe cale negociată — conflictului dintre Iran și Irak, conflict ce constituie o amenințare pentru situația din zona Golfului, din Orientul Mijlociu și din întreaga lume, relatează agențiile Taniug șl U.P.I.Dezbaterile consiliului în această problemă, organizate la cererea țărilor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, continuă.

can al informațiilor, Armando Vargas. După cum relatează agenția France Presse, Vargas a precizat că președintele ales al Salvadorului, Jose Napoleon Duarte, și președintele Comitetului Executiv Național al F.D.R., Guillermo Ungo, au avut în- tîlniri separate la San Josă cu președintele costarican. Alberto Monge.Convorbirile asupra crizei salva- doriene ar urma să înceapă, potrivit ministrului costarican al informațiilor, în luna iulie, la San Jose, sub bunele oficii ale președintelui Monge.
COLOCVIUL INTERNAȚIONAL „Tratatele de pace din 1919—1920 și consecințele în Europa centrală și orientală" s-a desfășurat la Strasbourg. Colocviul, organizat de Asociația internațională pentru istoria contemporană a Europei, în colaborare cu Centrul de cercetări asupra istoriei Europei centrale și orientale, a reunit cercetători din 12 țări. Delegația Academiei de științe sociale și politice din România a susținut comunicări, a avut numeroase intervenții la dezbateri și a asigurat președinția unei secții a colocviului.
CONVORBIRI CHINO-FRANCE- 

ZE. La Paris s-a desfășurat, miercuri, prima rundă de convorbiri dintre președintele Franței, Francois Mitterrand, și premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Zhao Ziyang. care întreprinde o vizită oficială în Franța. Convorbirile s-au concentrat asupra situației internaționale, mai ales asupra problemei dezarmării.

BERLIN Ședința Seimului R. P. Polone
Vizita delegației 

de partid și de stat 

a R. P. D. CoreeneBERLIN 30 (Agerpres). — La Berlin a avut loc, miercuri, o întîlnire între Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, și Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, sosit în R.D.G. într-o vizită oficială de prietenie. în fruntea unei delegații coreene de partid și de stat — informează agenția A.D.N. Au fost discutate probleme ale situației internaționale, precum și stadiul și perspectivele relațiilor dintre P.S.U.G. și Partidul Muncii din Coreea, dintre R. D. Germană și R. P. D. Coreeană.
Agendă diplomatică• Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, l-a primit, la Sofia, pe Lubomir Strougal, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Guvernului R. S. Cehoslovace. Au fost examinate posibilitățile extinderii cooperării dintre cele două țări în diverse domenii de interes reciproc. ® Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, a abordat, în convorbirea pe care a avut-o, la Beijing, cu Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G., evoluția situației internaționale actuale și relațiile bilaterale. Willy Brandt a conferit, de asemenea, cu Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez. * La Ulan Bator s-au desfășurat convorbiri între Yumjaaghiin Țedenbal, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, și Pal Losonczi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„CIOCIRLIA" din București a 
participat la Festivalul internațio
nal de folclor de la Komotini și a 
prezentat spectacole in localitățile 
Atena, Arta, Missolonghi, Grevena. 
Au asistat oficialități locale, depu- 
tați, oameni de cultură și artă, mii 
de spectatori, care au apreciat mă
iestria interpretativă a membrilor 
ansamblului, frumusețea cintecului 
fi jocului popular românesc.

COMISIA ECONOMICA A O.N.U. 
PENTRU AFRICA a adoptat, la încheierea sesiunii sale de la Addis Abeba, un document privitor la situația grea pe plan economic și social în care se află în prezent

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările ședinței Seimului R.P. Polone. Seimul a aprobat informarea prezentată de guvern privind politica maritimă de stat a R.P. Polone, ținînd seama
„Politica dobînzilor înalte subminează eforturile 

de redresare a economiei mondiale"
® Luări de poziție ale ministrului de finanțe al R.F.G. • Apel 
Ia intensificarea colaborării intre statele latino-americaneBONN 30 (Agerpres). — în cadrul unei cuvîntări rostite la Miinchen, în fața oamenilor de afaceri, ministrul vest-german de finanțe, Gerhard Stoltenberg, a criticat — potrivit agenției Reuter — politica economică a S.U.A.. apreciind că aceasta umbrește puternic eforturile de redresare globală a economiei și înrăutățește situația țărilor în curs de dezvoltare cu datorii externe mari. Deși economia vest-germană a reușit să depășească dificultățile provocate de dobînzile bancare americane foarte înalte, situația continuă să fie îngrijorătoare, g spus el, subliniind : „Dobînzile bancare cres- cinde exacerbează situația extrem de tensionată a țărilor cu datorii externe mari, care au devenit. în
lucrările Congresului Organizației de Solidaritate 

a Popoarelor din Africa și AsiaALGER 30 (Agerpres). — Particl- panții la lucrările celui de-al VI-lea Congres al Organizației de Solidaritate a Popoarelor din Africa și Asia (O.S.P.A.A.), care se desfășoară la Alger, au continuat discutarea căilor și modalităților de întărire a solidarității afro-asiatice în apărarea independentei naționale. în lupta împotriva imperialismului, colonialismului. neocolonialismului și rasismului. pentru înlăturarea pericolelor unui război nuclear, pentru pace și progres social.în cuvîntul său. Abderazak Bouha- ra. membru al Secretariatului Permanent al C.C. al partidului Frontul de Eliberare Națională, șeful delegației algeriene, a subliniat, după cum transmite agenția A.P.S., necesitatea consolidării unității de acțiu

țările acestui continent. Documentul propune măsuri concrete de acțiune, în direcția atenuării actualei „crize economico-sociale" din Africa.
REUNIUNE ECOSOC. La sediul din New York al Națiunilor Unite s-au încheiat lucrările primei sesiuni din acest an a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC). Membrii consiliului au adoptat o serie de rezoluții privind combaterea rasismului și a discriminării rasiale, problemele populației, promovarea femeilor în viața socială, controlul stupefiantelor și întărirea legalității internaționale. 

de potențialul creat în acest domeniu in anii construcției socialiste.Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone. a propus unele modificări in componența guvernului, care au fost aprobate de Seim.

tre timp, un factor determinant în politica monetară internațională".MANAGUA 30 (Agerpres). — „Țările latino-americane trebuie să-șl definească liniile comune de acțiune pentru înfruntarea problemelor generate de existența unei datorii externe globale uriașe" — a declarat, la Managua, Luis Enrique Figueroa, ministru-președinte al Băncii Centrale din Nicaragua. El a arătat — transmite agenția cubaneză Prensa Latina — că problema centrală a Americii Latine rezidă în prezent în dificultățile economice cu care sînt confruntate statele din regiune, ca urmare a datoriilor lor externe mari, ceea ce necesită adoptarea unei poziții unitare pentru soluționarea situației.

ne a țărilor din Africa șl Asia. în eforturile comune pentru progres șl dezvoltare independentă. în lupta lor împotriva colonialismului si neocolonialismului.Arătînd că procesul decolonizării nu s-a încheiat incă. deoarece mai există popoare afectate de exploatare si dependentă, vorbitorul a atras atenția, totodată, asupra necesității de a fi combătute, cu toată fermitatea, acțiunile agresive imperialiste ce „amenință unitatea, securitatea. stabilitatea și independenta țărilor noastre". în încheiere, el a lansat un apel la întărirea „solidarității popoarelor, factor determinant în asigurarea dezvoltării, în pace, securitate și respectul independenței naționale".
nCIOCNIRI ÎNTRE POLIȚIE ȘI 

GREVIȘTI ÎN ANGLIA. în diferite centre carbonifere din Marea Britanie. minerii, aflați în grevă de aproape trei luni, au organizat. în ultimele zile, noi acțiuni de protest în sprijinul revendicărilor lor privind asigurarea locurilor de muncă. Potrivit agenției Reuter, între greviști și forțele de politie au avut loc incidente, cele mai puternice semnalîndu-se la complexul minier de la Orgreave, unde s-au înregistrat aproximativ 60 de răniți. Numai in cursul acestor incidente. care au antrenat aproximativ 7 000 de mineri, au fost operate 80 de arestări.CALAMITATE NATURALA. în 
provincia Yunnan, din R.P. Chine
ză, a avut loc o alunecare de teren, 
in urma unor ploi abundente, care 
s-a soldat cu moartea sau rănirea 
a peste o sută de persoane, tn zona 
sinistrată au fost trimise ajutoare 
de urgență — anunță agenția China 
Nouă.

BBIECTIIIE MWIBITME ALE POLITICII EITEME PBIMBWTE K TflBft NMSIBA, K PIEȘEDUHE NICBUIE CEAUSESCU8. Poporul român - ferm solidar eu lupta forjelor înaintate de pretutindeni pentru înfăptuirea dezarmării, pentru asigurarea dreptului suprem al popoarelor la pace, la viață
Avem ferma convingere că forțele progresiste, anti- 

imperialiste, forțele realiste, popoarele care se pronunță 
pentru pace, acționînd unite, pot să schimbe cursul pe
riculos al evenimentelor, să determine reluarea politicii 
de destindere, soluționarea problemelor pe calea trata
tivelor, pot și vor asigura triumful păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Apropierea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă se constituie într-un moment de bilanț al întregii noastre națiuni în ascensiunea sa continuă pe coordonatele civilizației socialiste, ca si în activitatea de un dinamism fără precedent a tării noastre pe tărîmul vieții internaționale, pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului nostru și ale tuturor celorlalte popoare, pentru făurirea unei lumi mai drepte si mai bune, a păcii și dreptății.

Pacea - idee de frontispi
ciu a întregii activități a parti
dului Punînd permanent în evidentă marele adevăr că menirea istorică a proletariatului, constă atit în lichidarea asupririi și exploatării, cît și în apărarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la pace, la existență liberă și demnă. P.C.R. a înscris pe stindardul său aceste deziderate vitale ca obiectiva permanente, pentru înfăptuirea cărora a luptat cu neabătută consecvență și dîrzenie. Iar ca supremă cale de realizare a unui curs nou al păcii și colaborării în viața internațională partidul nostru a avut și are în vedere mobilizarea tot mai puternică la acțiune a popoarelor, creșterea rolului lor în determinarea evenimentelor, solidaritatea militantă cu clasa muncitoare, cu popoarele de pretutindeni.

Să ne amintim că încă in 1939, Înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, muncitorimea română a desfășurat impresionanta demonstrație antifascistă și antiim- perialistă de la 1 Mai. la a cărei organizare tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o importantă contribuție. Evidențiind concluziile desprinse din experiența evenimentelor de acum patru decenii și jumătate, secretarul general al partidului, președintele Republicii, arăta recent că dacă în 1939 popoarele ar fi acționat unite, hitlerismul nu ar fi dezlănțuit al doilea război mondial, și adresa un vibrant apel muncitorimii din Europa, din întreaga lume de a trage învățămintele necesare, de a nu mai lăsa să se repete evenimentele din ’39, de a întări unitatea, pentru a bara astfel calea spre război. spre prăpastie, pentru a asigura pacea.Devenind partid de guvernămint, după ce poporul nostru, prin mărețul act de la 23 August, și-a luat soarta în propriile mîirii. P.C.R. a 
militat cu consecvență și pasiune 
revoluționară pentru întărirea soli
darității internaționale a poporului 
român cu forțele democratice și an- 
tiimperialiste de pretutindeni, cu 
toate popoarele, avînd deplina convingere că întărirea solidarității și unității acestor forte constituie o cerință de importantă hotărîtoare pentru înfăptuirea unei politici de pace, de dezarmare, pentru respectul independentei fiecărei națiuni, pentru progresul economic si social al tuturor popoarelor.

Reafirmînd cu toată vigoarea această idee-forță, acest obiectiv fundamental al întregii politici internaționale a poporului nostru, a partidului nostru, a României socialiste. președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU declara în cuvîntarea rostită cu prilejul inaugurării Canalului Dunăre — Marea Neagră, grandioasă construcție a anilor socialis
mului : „De Ia această mare adunare 
populară adresez, încă o dată, șefilor 
de state și guverne, oamenilor 
politici, popoarelor din Europa che
marea de a ne uni forțele, de a acțio
na în interesul păcii și vieții po
poarelor noastre, pentru colaborare 
între toate națiunile, fără deosebire 

0de orînduîre socială ! Europa a dat 
mult pentru civilizație ! Acum avem 
răspunderea să apărăm ceea ce am 
realizat și să asigurăm ridicarea pe 
o treaptă nouă a civilizației umane, 
în condiții de pace și independență 
națională !“.

Acțiuni politico-diplomati- 
ce de o amploare fără pre
cedent Perioada istorică de după 23 August 1944, partidul și statul nostru au inițiat și desfășurat numeroase acțiuni politico-diplo- matice în această direcție. în consens cu voința și aspirațiile poporului român, ale tuturor popoarelor de pe glob — activitate ce a cunoscut o amploare și intensitate calitativ superioare după Congresul al IX-lea al P.C.R. Așa cum pe planul construcției socialiste interne funda

mentul întregii politici a partidului și statului, al cărei ctitor și promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu. îl reprezintă legătura nemijlocită cu masele — tot așa. în sfera largă a activității internaționale, secretarul general al partidului, președintele Republicii, are meritul de a fi îmbogățit cu elemente și valențe noi, profund originale, teza materialismului dialectic cu privire la rolul popoarelor ca principale făuritoare ale istoriei.Pentru oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară. România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au acționat și acționează pe toate căile și în multiple forme, in funcție de evenimentele care survin pe plan politic mondial. Astfel, este cunoscut că în urma situației create odată cu trecerea la amplasarea noilor rachete nucleare în Europa. situație care a dus la o încordare fără precedent a vieții internaționale. tara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu au desfășurat 
și desfășoară o activitate neobosită, 
caracterizată prin multiple inițiative 
în diferite foruri internaționale, prin 
apeluri, mesaje, chemări adresate 
șefilor de state și de guverne, con
ducătorilor politici pentru salvgar
darea dreptului la pace și existență 
a! popoarelor.

Angajare plenară în apăra
rea intereselor vitale ale na
țiunii noastre socialiste și 
ale ansamblului umanității. Această activitate inepuizabilă poli- tico-diplomatică s-a conjugat cu amplele acțiuni în sprijinul păcii desfășurate pe tot cuprinsul țării. Poporul nostru a răspuns cu entuziasm vibrantului îndemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a acționa ferm, alături de toate popoarele globului, pentru oprirea amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru dezarmare și pace.în acest sens. în întreaga tară au avut loc nenumărate adunări și mitinguri. marșuri și ștafete ale păcii, conferințe și simpozioane, care au 

exprimat, cu deosebită forță, voința de neclintit a întregului popor român de a face totul pentru oprirea cursei înarmărilor. în special a celor nucleare. în fabrici, uzine. în centre universitare și de cercetare științifică, în instituții, la orașe si sate, la nivel de municipii, de județe s-a făcut auzit cu putere glasul întregului nostru popor de a nu cruța nici un efort pentru edificarea unei lumi eliberate de spectrul războiului nuclear. Adăugîndu-se tuturor acestor acțiuni, grandioasa adunare populară din Capitală, la care au participat peste 300 000 de cetățeni din București și delegați din toate județele țării, impresionanta manifestare „Tineretul României dorește pace", cele 18 milioane semnături pe Apelul pentru pace adresat celei de-a doua sesiuni speciale a O.N.U. consacrate dezarmării au dat expresie grăitoare dimensiunilor angajării poporului român.
Parte integrantă a mare

lui front mondial al păcii. Toate aceste acțiuni nu au fost concepute de partidul șl statul nostru ca manifestări izolate, ci. dimpotrivă. ca parte integrantă a mișcă
rilor mondiale pentru pace. Demonstrațiile din marile metropole, de la Paris la Roma și de la Londra la Bonn, Amsterdam sau Bruxelles și de la New York sau Washington, multiplele acțiuni de pe alte continente, fie că este vorba de Asia, Africa, America Latină sau Australia. oferă o imagine elocventă a am- plorii fără precedent pe care o cunoaște uriașul front al mișcării pentru pace a popoarelor planetei. Pornind de la principiul fundamental 
că socialismul și pacea sînt de nedespărțit, partidul nostru a considerat că România socialistă, poporul român nu pot „sta deoparte", ci, dimpotrivă, au înalta îndatorire de a se Integra din plin acestui mare front. „în ultimii ani — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sin- tetizînd angajarea fermă a țării noastre în nobila activitate pentru apărarea planetei de primejdia distrugerii atomice — poporul român 
s-a alăturai cu Întreaga sa forță 
luptei pentru pace, sprijinind politi

ca guvernului român, a României 
socialiste, dar și întărind solidarita
tea și colaborarea cu toate forțele și 
popoarele din Europa, de pe alte 
continente, care se pronunță pentru 
pace".

«
Factorul hotărîtor — uni

tatea de acțiune. PCR- ved9 această solidaritate șl colaborare între lupta poporului român și lupta celorlalte popoare nu ca expresia unei opinii subiective ori ca un factor conjunctural, ci pornește de la aprecierea profund științifică după care în lumea de azi există forțe în 
măsură să împiedice izbucnirea unui 
nou război. Transformarea în realitate a acestei posibilități depinde — in concepția partidului nostru — de mobilizarea cit mai amplă a acestor forte, de întărirea continuă a unității lor de acțiune, aceasta reprezentind 
condiția sine qua non a succesului 
luptei pentru pace, luptă care. în actualele împrejurări grave, nu poate și nu trebuie pierdută.în lumina acestui adevăr. România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu au militat și militează pe multiple căi pentru întărirea unității de acțiune atît pe planul național al fiecărei țări, cît și pe plan mondial. Partidul nostru a chemat și cheamă stăruitor la unirea tuturor 
forțelor din fiecare țară, știut fiind că efectele ucigătoare ale exploziilor nucleare nu țin seama de deosebirile de convingeri politice sau filozofice, de diferentele sau chiar antagonismele de clasă. Această poziție constantă și-a găsit expresie în numeroasele contacte ale președintelui Nicolae Ceaușescu nu numai cu conducători ai țărilor socialiste și ai partidelor comuniste și muncitorești, ci și cu lideri ai unor partide și formațiuni politice liberale, radicale, conservatoare, cu reprezentanți al celor mai variate mișcări pentru pace, ai cultelor religioase din diverse țări ș.a„ aceste întîlniri în- scriindu-se și ca efective contribuții și forme de sprijin în dezvoltarea dialogului și colaborării dintre ex- ponenții diverselor curente si tendințe în lupta pentru pace.în același timp, țara noastră a pus în evidentă și a acționat con

tinuu pentru întărirea unității pe 
plan internațional, arătînd, pe bună dreptate, că așa cum un război nuclear nu ar cunoaște frontiere, tot așa și voința tuturor popoarelor trebuie să se manifeste și să se unească într-un singur șuvoi, pentru a bara calea spre dezastrul nuclear. Este marele merit al României, al președintelui Nicolae Ceaușescu de a fi subliniat necontenit că apărarea pă
cii nu este doar problema unei țări 
sau alteia, a unui grup de țări sau 
altuia, ci problema tuturor statelor și 
popoarelor, pentru că o conflagrație nucleară ar amenința in egală măsură pe toți, toate popoarele din Est și din Vest, din Nord, ca șl din Sud. Tocmai in această direcție — a unității de acțiune a tuturor popoarelor — a acționat și acționează Partidul Comunist Român, dezvol- tînd ample relații de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele de guvernămint din noile state independente, cu alte partide și formații politice, tot așa cum Frontul Democrației și Unității Socialiste și organizațiile componente își extind legăturile cu organizații similare de masă și obștești, uniuni sindicale, asociații profesionale și de creație, organizații de femei, tineret, studenti și copii, mișcări pentru pace din întreaga lume, în numele aceluiași arzător imperativ al acțiunii unite și convergente pentru salvarea omenirii de la holocaustul nuclear.Poporul român, sub conducerea partidului comunist. în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. are satisfacția de a întîmpina glorioasa aniversare a actului istoric de la 23 August cu conștiința de a-și fi îndeplinit cu cinste îndatorirea ce îi revine, de a nu fi precupețit nici un efort în împlinirea aspirațiilor supreme ale întregii umanități — de pace, progres și libertate. Și este ferma convingere a poporului nostru că numai prin întărirea continuă a unității de voință și acțiune a popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni pacea va putea triumfa, iar vastul tezaur al civilizației, creat pe parcursul atîtor milenii de inteligenta și geniul creator al oamenilor, va putea fi a- părat și îmbogățit necontenit.

Nicolae PLOPEANU
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