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Idei și teze cuprinse in cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu la adunarea solemnă 

consacrată gloriosului jubileu al partidului 

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 

-centrul vital al națiunii 
noastre socialiste

O idee-forță a gîndirii social-po- 
litice românești, anume aceea 
privind rolul partidului de centru 
vital al societății noastre, dobin- 
dește deosebită pregnantă in aceas
tă primăvară aniversară și, tot
odată, primăvară de nou cincinal, 
de muncă, de eforturi și de împli
niri.

Centru vital! Și de data aceasta, 
o teză nouă, profundă, originală'a 
găsit, în nesecatul tezaur al limbii 
române, „cuvîntul' ce exprimă ade
vărul'1. Un adevăr, deopotrivă, al 
minții și al inimii. Al mintii — în- 
șemnind clarviziune, putere de pă
trundere. de inovare ; al inimii — 
semnificind trăire, afecțiune, parti
cipare. Adică centrii vitali ai fiin
ței noastre omenești, definind cen
trul vital al ființei noastre sociale 
șl naționale : puternicul, eroicul, 
revoluționarul, mereil tinărul nos
tru stegar — Partidul Comunist 
Român.

In cuvinte vibrante, Încărcate de 
limpezi și adinei înțelesuri. în ma
gistrala cuvîntare rostită la Adu
narea solemnă organizată cu prile
jul aniversării a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a evidențiat cu măre putere de 
sinteză rolul și locul partidului 
nostru In ansamblul organismului 
social, funcția sa dinamizatoare, 
legătura sa puternică cu viața în
tregii țări : „Partidul reprezintă 
astăzi centrul vital al întregii na
țiuni, el este conștiința revoluțio
nară a poporului nostru, de la care 
radiază energiile creatoare ale în
tregii națiuni și care luminează 
calea spre înaltele piscuri ale civi
lizației comuniste".

Evident, consacrarea partidului 
comunist ca forță politică conducă
toare a națiunii noastre nu este 
efectul unor dorințe subiective, ci 
însuși rezultatul unui proces legic, 
obiectiv al dezvoltării istorice a 
societății socialiste. După cum a 
relevat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintarea rostită la adunarea 
solemnă consacrată jubileului 
partidului, mișcarea revoluționară 
muncitorească și partidul nostru 
s-au născut o dată cu apariția cla
sei muncitoare și pătrunderea 
ideilor socialismului științific în 
tara noastră, dar ele își au împlîn- 
tate adînc rădăcinile „ca ale unui 
stejar secular1' în întreaga istorie a 
pămintului strămoșesc. Tocmai în
delungata, zbuciumata, glorioasa 
noastră istorie atestă, cu argumen
tul de netăgăduit al faptelor, că 
partidul nostru comunist este con
tinuatorul celor mai înaintate tra
diții de luptă pentru dreptate so
cială și națională, pentru formarea 
și păstrarea ființei poporului, a na
țiunii și a statului național unitar 
român ; el este cel care a preluat 
și a ridicat mai sus, în aspre bă
tălii. steagul idealurilor mișcării 
revoluționare și socialiste din pa
tria noastră, este conducătorul 
luptei pentru adevărata indepen
dență și suveranitate a tării, pen
tru victoria socialismului și comu
nismului în România.

De-a lungul glorioasei sale isto
rii de șase decenii și jumă
tate. partidul a dovedit, prin 
întreaga sa activitate, că se iden
tifică cu aspirațiile cele mai 
profunde ale oamenilor muncii, cu 
interesele vitale ale întregii nați
uni. El a demonstrat și demon
strează că nu a avut și nu are de- 
cit un singur tel suprem — acela 
de a servi cauza poporului, a bună
stării și1 fericirii sale, cauza socia
lismului, a independentei patriei. 
Tocmai de aceea, Partidul Comu
nist Român și-a ciștigat încrederea 
și respectul întregului popor, care 
vede în el, în politica sa internă 
și externă, garanția înfloririi 
necontenite a patriei, a ridicării 
gradului de civilizație și bunăstare 
materială și spirituală a maselor, 
a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu
nismului în țara noastră.

Prin infinitatea legăturilor 6ale 
de nezdruncinat cu poporul. Parti
dul Comunist Român face parte 
din însăși ființa națiunii noastre. 
Împreună cu „tot ce mișcă-n țara 
'asta11, laolaltă cu „riul, ramul11 ; el 
este trup din trupul poporului, el 
este piscul cel mai semeț și mai 
durabil al înălțimilor noastre de cu
get și de cutezanță. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicdlae Ceaușescu 
la adunarea solemnă de la 8 mai, 
în îndelungata sa existență, parti
dul nostru s-a transformat con
tinuu, corespunzător etapelor de 
dezvoltare a luptelor revoluționare 
și a patriei, devenind astăzi un 
partid puternic, de masă, care 
unește în rîndurile sale peste 3 mi
lioane 500 mii de membri. Carac
terul tot mai accentuat de masă al 
partidului nostru, păstrarea și dez
voltarea spiritului revoluționar, 
receptivitatea la tot ceea ce este 
nou. bizuirea neabătută pe prin
cipiile socialismului științific con
stituie nesecatul izvor de forță al 
Partidului Comunist Român. îi asi
gură permanenta sa tinerețe, ii fac 
de neînvins. Cu deplin temei se 
poate afirma că avem un partid 
puternic, unit, urmat cu încredere 
de întregul popor, un partid 
care-și îndeplinește cu abnegație și 
fermitate misiunea istorică de a 
conduce întreaga națiune spre în
făptuirea pe pămîntul patriei noas
tre a visului de aur al omenirii — 
societatea comunistă.

Expresie de sinteză a dezvoltării 
și înfloririi României contempo
rane, teza de importanță funda
mentală care pune în strălu
citoare lumină realitatea că parti
dul este centrul vital al în
tregului nostru sistem social-poli
tic reliefează puternic faptul că 
rolul partidului de forță politică 
conducătoare in societatea noastră 
se înfăptuiește din interiorul orga
nismului social, al tuturor institu
țiilor sale, stimulînd în permanentă 
energiile clocotitoare și inițiativa 
maselor, -determinînd adîncirea si 
perfectionarea continuă democra
ției muncitorești. revoluționare. 
Acest rol se realizează în mod uni
tar. printr-un vast și complex pro

ces de împletire tot mai strînsă a 
activității partidului cu aceea a or
ganizațiilor de masă și obștești, in 
cadrul larg al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, cu orga
nismele democratice institutionali- 
zate la nivelul întregii țări — con
gresele oamenilor muncii, țărănimii, 
științei și învățămîntului. celelalte 
congrese și consilii naționale alese 
pentru conducerea tuturor dome
niilor de activitate. In această cu
prinzătoare viziune, partidul își în
deplinește misiunea sa istorică de 
forță politică conducătoare atît prin 
elaborarea științifică a strategiei 
dezvoltării tării, a liniei politice 
generale care călăuzește activitatea 
în toate domeniile, cît și printr-o 
uriașă muncă organizatorică șl po- 
litico-educativă care asigură unirea 
eforturilor oamenilor muncii pen
tru înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a obiectivelor dezvoltării 
economioo-sociale a tării, prin ac
țiunea concretă, eficientă a fiecărei 
organizații de partid, a fiecărui co
munist.

Intr-adevăr, tot ce s-a făurit 
trainic, măreț. înălțător în România 
socialistă este rodul transpunerii în 
viată a politicii Partidului Comu
nist Român, al muncii eroice a cla
sei muncitoare, a țărănimii a inte
lectualității. a tuturor oamenilor 
muncii, demonstrind forța creatoare 
a poporului nostru devenit liber si 
stăpin pe destinele sale. Indeoseoi 
în perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al P.C.R.. politica 
partidului nostru, ilustrare conclu
dentă a aplicării creatoare, a legilor 
generale ale materialismului dialec
tic și istoric, a principiilor socialis
mului științific la condițiile si rea
litățile concrete din patria noastră
— politică in a cărei elaborare si 
înfăptuire un rol determinant, de 
excepțională însemnătate, il are 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — și-a 
dovedit pe deplin justețea prin 
transformările revoluționare care 
s-au produs, prin marile realizări 
obținute de poporul nostru în dez
voltarea economico-socială a tării.

Dovada cea mai strălucită a jus
teței politicii partidului nostru — 
care exprimă cerințele arzătoare ale 
dezvoltării societății românești, in
teresele vitale ale întregului popor
— a răspunderii cu care isi exer
cită rolul de centru vital al națiu
nii o constituie făurirea României 
socialiste modeme. dezvoltarea 
neîncetată a potențialului ei eco
nomic. ridicarea continuă a calită
ții vieții celor ce muncesc. In nu
mele și pentru realizarea acestor 
interese supreme ale progresului 
economic și social al României a 
fost elaborată și infăptuită strategia 
industrializării socialiste a tării, a 
dezvoltării agriculturii și a celor
lalte ramuri, procesul amplu de 
creștere și modernizare a forțelor 
de producție, de sporire continuă a 
avuției naționale fiind subordonat 
nemijlocit și determinînd ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate-
(Continuare în pag. a V-a)

Arhitectură modernă !a Timișoara

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, joi. la Consiliul 
de Stat, pe participanții la cea de-a 
IX-a sesiune a Comitetului economic 
mixt româno-japonez.

La primire au participat Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Bîrlea. președin
tele Comitetului de Stat al Planifică
rii. Petre Gigea. Alexandru Necula. 
Mihai Moraru. Marin Nedelcu. Vasile 
Bulucea. Adrian Stoica. miniștri,, 
Ionel Cetățeanu. Dimitrie Ancuța și 
Radu Păunescu. consilieri ai pre
ședintelui Republicii. Nicolae Eremia. 
președintele Băncii române de co
merț exterior. Iulian Bituleanu. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. președintele părții ro
mâne în Comitetul economic mixt 
româno-japonez.

A fost de față Masanari Ozaki, 
ambasadorul Japoniei la București.

In numele oamenilor de afaceri 
prezenți. Zenji Umeda, președintele 
părții japoneze in Comitetul econo
mic mixt, președintele firmei „Ka
wasaki Heavy Industries Ldt“. a ex
primat calde mulțumiri pentru între
vedere și a subliniat interesul firme
lor reprezentate pentru lărgirea și 
diversificarea relațiilor cu întreprin
deri din România, pentru realizarea

Secretarul general
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 15 
mai, pe Gambembo Fumu Wa Utadi, 
secretar general al Mișcării Popu
lare a Revoluției din Zair, care efec
tuează o vizită în țara noastră.

Oaspetele a mulțumit pentru în
trevedere și a arătat că ii revine 
deosebita onoare de a transmite to
varășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui fondator al Miș
cării Populare a Revoluției, președin
tele Republicii Zair, mareșal Mo
butu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa 
Za Banga, un cald salut și cele mai 
bune urări de sănătate, de succes 
în, întreaga'sa activitate consacrată 
progresului și bunăstării poporului 
român, ins'taurării unui climat de 
pace, înțelegere și colaborare pe 
planeta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit șl a adresat, la rîndul 
său, președintelui Mobutu Șese Seko 
un salut cordial și cele mal bune 
urări de sănătate și fericire, de pace,

unei colaborări reciproc avan
tajoase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat pe participanții la sesiunea 
Comitetului economic mixt româno- 
japonez și a urat deplin succes lu
crărilor acesteia.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat dorința ca lucrările actua
lei sesiuni, prezența la București a 
unei delegații numeroase de oameni 
de afaceri japonezi. reprezentind 
firme japoneze cunoscute. să 
determine extinderea in continuare 
a colaborării bilaterale pe diferite 
planuri, realizarea unui nivel cît mai 
ridicat al schimburilor comerciale in 
conformitate cu posibilitățile sporite 
Si perspectivele de dezvoltare ale 
economiilor celor două țări, cu ex
periența bună acumulată în unele 
domenii.

A fost subliniată însemnătatea pe 
care România o acordă dezvoltării 
relațiilor cu Japonia în domeniul 
economic, al cooperării tehnico-ști- 
ințifice și în alte sectoare de interes 
comun. Faptul că România și Japo
nia au poziții apropiate intr-o serie 
de probleme fundamentale ale vieții 
internaționale — îndeosebi in ceea 
ce privește asigurarea păcii și înlă
turarea pericolului nuclear — creează 
condiții pentru dezvoltarea unei co
laborări fructuoase bazate pe deplina

al Mișcării Populare
progres și prosperitate pentru po
porul zairez.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și 
strinsă colaborare statornicite între 
cele două partide, țări și popoare, 
precum și posibilitățile existente 
Îentru extinderea lor in continuare. 
n‘ acest cadru, s-a dat o înaltă 

apreciere acordului de colaborare 
dintre P.C.R. și M.P.R.Z., care con
stituie un moment important în 
dezvoltarea legăturilor dintre cele 
două partide, dintre popoarele ro
mân și zairez.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
rătat că, in actualele Împrejurări, 
cînd situația internațională continuă 
să se mențină gravă, este necesar să 
se facă totul pentru schimbarea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre o catastrofă nucleară, pentru 
înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru 
realizarea unei lumi a păcii și înțe-

egalitate, avantaj reciproc, pentru 
intensificarea conlucrării și coope
rării intre companii japoneze și în
treprinderi românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că pentru a se asigura o bună 
dezvoltare a colaborării economice 
între toate națiunile trebuie soluțio
nate problemele menținerii păcii, 
opririi cursei' înarmărilor și înfăp
tuirii dezarmării, în primul rind a 
celei nucleare, lichidării tuturor 
tipurilor de armament, evidențiind 
necesitatea ca guvernele, parlamen
tele, partidele politice să se angajeze 
cu toată răspunderea in această 
direcție, ceea ce servește intereselor 
fiecărui popor, intereselor întregii 
lumi.

Referindu-se la ansamblul proble
melor economiei mondiale, președin
tele Nicolae Ceaușescu a relevat că 
acestea nu pot fi soluționate dectt 
cu participarea tuturor țărilor lumii, 
un rol important în această privință 
revenind Organizației Națiunilor 
Unite, care constituie cadrul cel mai 
potrivit pentru rezojvarea probleme
lor și găsirea de soluții echitabile, 
pentru așezarea pe principii noi a 
relațiilor dintre state, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Revoluției din Zair
legerii, fără arme și fără războaie. 
A fost relevată însemnătatea regle
mentării tuturor problemelor liti
gioase dintre state pe cale pașnică, 
prin tratative.

In legătură cu situația din Africa, 
a fost subliniată importanța întăririi 
unității și solidarității țărilor de pe 
acest continent pentru rezolvarea 
problemelor complexe cu care se 
confruntă țările africane.

A fost reliefată necesitatea orga
nizării, sub egida O.N.U., a unei 
Conferințe internaționale în vederea 
soluționării globale a problemelor 
subdezvoltării, instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să asigure dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei națiuni și o largă 
colaborare între state. în spiritul 
egalității și avantajului reciproc.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, a luat parte 
tovarășul Ion Stoian, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Musungayi Nkuem- 
be Mampuya, ambasadorul Zairului 
la București.
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O corespondență liniști
toare, din 5 aprilie 1921 
(document aflat in păstra
rea filialei Vrancea a Arhi
velor Statului), adresată de 
prefectul județului Putna 
ministrului de interne, a- 
nunța că „și ■aici", la Foc
sani. a luat naștere o or
ganizație comunistă, din 
așa-zisa\„fracțiune extre
mistă sau comunistă" a 
partidului social-democrat, 
„in cap cu conducătorul de 
fapt al mișcării socialiste 
de aici". Ultima precizare 
este semnificativă. Spune 
limpede că muncitorimea 
din Focsani, in frunte cu 
însuși conducătorul mișcării 
celei mai progresiste de 
pină atunci, opta pentru un 
partid comunist. Pentru 
partidul care, din acea isto
rică primăvară, conduce, cu 
înțelepciune si tărie revo
luționară. clasa muncitoare 
pe drumul drept si luminos 
al comunismului.

Opțiunea pentru partidul 
comunist era speranța in
tr-o lume mai bună si mai
dreaptă, intr-un viitor pe

Cum este stimulat si valorificat
?_______________

interesul pentru promovarea progresului tehnic
ÎN JUDEȚUL SATU MARE - O INIȚIATIVA EFICIENTA, 

DEOSEBIT DE UTILA ÎN ACȚIUNEA DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI
Promovarea noului în tehnică și în tehnologie, în organizarea muncii, 

în conducerea activității productive a devenit o cerință fundamentală 
a progresului economic și social. Cerință reafirmată cu toată clarita
tea de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la Adunarea 
solemnă consacrată aniversării a 65 de ani de la făurirea partidului, 
cînd a subliniat că procesul revoluționar necontenit impune să inlăturăm 
permanent tot ce este vechi, să promovăm noul in toate domeniile de 
activitate. Iar pentru împlinirea acestei cerințe sint necesare cîteva 
condiții esențiale : existența unui fond uman creativ, capabil să se 
racordeze operativ la exigențele progresului științific și tehnic ; asi
gurarea bazei tehnice și materiale propice promovării noului ; reali
zarea "unui cadru organizatoric menit să ofere certitudinea circulației 
și aplicării fără opreliști a tuturor ideilor valoroase.

De la aceste premise majore a pornit, recent. Comitetul județean 
Satu Mare al P.C.R. în organizarea unui inspirat simpozion cu caracter 
tehnico-științific consacrat cunoașterii și finalizării, în procesul de 
perfecționare a organizării și modernizare a producției, a unor idei 
și soluții de mare eficacitate, menite să asigure realizarea și depășirea 
tuturor indicatorilor de plan, cantitativi și calitativi, stabiliți pentru 
acest an și pe întregul cincinal.

Locul 24 nu este prea pu
țin ? Nu, nu este vorba de vreun 
clasament sportiv care să stîrnească 
nemulțumire. In cauză se află locul 
pe care este situat, in prezent, ju
dețul Satu Mare, între județele țării, 
în urma evaluării „producției11 de 
creativitate — invenții și inovații — 
realizate in ultimul an. Surprinză
tor. o asemenea statistică, inspirat

alcătuită de Oficiul de Standarde, 
Invenții și Mărci, avea să stîrnească 
discuții, toate pornind de la între
barea „de ce ?“ și încheindu-se cu 
răspunsul la întrebarea „ce trebuie 
să facem ?“ In cauză nu se află, cum 
bine se observă, vreun indicator 
economic fundamental, de îndepli
nirea sau neîndeplinirea căruia să 
depindă cuantumul retribuției, ci un 
indicator al orgoliului profesional al 
muncitorilor, țăranilor, tehnicienilor.

maiștrilor șl specialiștilor din eco
nomia sătmăreană. Și în județul 
Satu Mare, la fel ca în alte județe 
ale tării, există toate premisele 
umane, materiale și organizatorice 
necesare afirmării depline a spiritu
lui inventiv, creator. Unitățile pu
ternice, cum sint „Unio11, „23 Au
gust11, „Mondiala11, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului, centrele de 
cercetare cu tradiție în domeniile 
utilajului minier, industriei ușoare 
și articolelor casnice dispun de im
portante eșaloane de ingineri, de 
oameni cu certe disponibilități de 
creativitate. O dovadă cum nu se 
poate mai optimistă, în acest sens, 
o constituie zecile de soluții tehnice 
și tehnologice prezentate de specia
liștii și muncitorii sătmăreni in ca
drul simpozionului organizat aici : 
„Tehnologii neconvenționale în teh
nica emailării11, „Cuptor cu micro
unde11. „Simulator microprocesor11, 
„Mașina de fabricat garnituri spiro- 
metalice11. „Automatizarea procesului 
de uscare a lemnului11, „Comutator 
electronic cu opt canale11, „Capacit- 
metru electronic11.

Fie și numai din această succintă 
enumerare se desprind limpede 
disponibilitatea creatoare, dorința de 
afirmare a muncitorilor și specialiști

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
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«
care nici visele cele mai 
îndrăznețe ale timpului nu 
il vedeau la cotele acestui 
prezent revoluționar. Reali
tatea de acum întrece cu 
mult cele mai îndrăznețe

pulsul fierbinte al indus
trializării. este expresia 
însăși a justeței politicii 
partidului nostru. Focșăne- 
nii se pot mindri. astăzi, cu 
orașul lor — un oraș pu-

ceste plaiuri. Calea indus
trializării, calea spre pro
gres ne-a deschis-o Con
gresul al IX-lea al parti
dului.

Punctele cardinale ale o-

Cu porțile larg deschise 
spre industrie

visuri înmugurite în urmă 
cu 65 de ani.

— Partidul nostru comu
nist și-a înscris, in strategia 
sa revoluționară, obiectivul 
dezvoltării armonioase a 
tuturor localităților patriei. 
Iar destinul municipiului 
Focșani — ține să sublinie
ze tovarășul Qrigore Dima. 
primarul municipiului — a- 
semenea destinului atîtor si 
atitor localități de pe întin
sul țării, altădată lăsate in 
uitare, astăzi racordate la

ternic industrializat, cu o 
gamă de meserii diversă, 
cu o viată dinamică, pe 
potriva acestui timp. Plat
formele industriale ale ora
șului — patru la număr — 
se întind in cele patru 
puncte cardinale, atrăgind 
atenția, indiferent din ce 
parte vii in' oraș, că ai pă
truns intr-un oraș indus
trial. Toate „porțile" ora
șului sint străjuite de în
treprinderi noi, moderne, 
apărute de putini ani pe a-

rașului... Dacă vii dinspre 
sud. un eșalon intrea de 
fabrici și uzine îți salută 
trecerea : întreprinderea de 
scule și elemente hidrauli
ce, întreprinderea de apa- 
rataj electric pentru insta
lații. întreprinderea meta
lurgică. combinatul de pre
lucrare a lemnului, între
prinderea de prelucrare a 
maselor plastice. întreprin
derea de vase emailate, fi
latura de lină, filatura de 
bumbac, întreprinderea de

tricotaje... Venind dinspre 
nord, arcul industriei ușoa
re se deschide cu vestita 
fabrică de confecții — ani 
de-a rîndul. cea mai im
portantă unitate economică 
din oraș și chiar din județ ; 
capacități ale fabricii de 
utilaje și piese de schimb 
si ale combinatului de 
prelucrare a lemnului 
completează tabloul in
dustrial de nord : spre 
est. în bariera Brăilei, se 
întinde platforma între
prinderilor industriei ali
mentare : iar sore vest, in
tre altele, se află întreprin
derea de prelucrare a vinu
rilor pentru export, precum 
Si fabrica de utilaje si Pie
se de schimb. Acestea sint. 
prezentate succint, punctele 
cardinale ale orașului. Ca 
sepalele unei flori viguroa
se. al căror miez inflores- 
cent se detașează cu ele
gantă. gravitînd jur-împre-

Anlca F1ORESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IV-a)

SOLIE DE PACE

lor sătmăreni, utilitatea practică 
imediată a invențiilor și inovațiilor 
lor. multe dintre ele situjndu-se în 
domenii de virf ale tehnicii. Și to
tuși. așa cum pe bună dreptate s-a 
apreciat, locul 24 în „clasamentul 
creativității11 vine să indice o insu
ficientă preocupare pentru valorifi
carea acestor disponibilități de crea
ție a oamenilor muncii din unitățile 
economice sătmărene. Mai ales dacă 
ținem seama că în aceste unități își 
desfășoară activitatea mii și mii de 
ingineri și economiști, fiecare din
tre ei și toți la un loc puțind să 
devină participanți activi la acțiu
nea de- modernizare a producției 
aflată în plină desfășurare.

Un punct de pornire valo
ros : informația tehnică de 
Calitate. Un sondaj efectuat 
în rîndul a 56 de ingineri din 
patru unități sătmărene — „Unio11, 
I.P.S.U.I.C.. „23 August" și I.P.L. —

Vlorel SĂLAGEAN 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a 111-a)
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Este firesc ca proble
mele păcii să preocupe 
popoarele lumii, să trea
că de la om la om si să 
aprindă sufletul cuvinte
lor. A fost dintotdeauna 
așa, nu numai, de pildă, 
în Grecia antică a lui 
Bakchylides. care consta
ta încintat prin secolul V 
înaintea erei noastre : 
„Mărețe lucruri naște 
pacea : flori, / belșua de 
artă gureșă și dulce (...) / 
Pe chinga scutului își 
fese pînza / păianjenul...".

Pacea se dovedea mai 
bună decît războiul, ori 
de cite ori cooperarea 
minților reușea să-l înlo
cuiască, și roadele ei au 
înflorit cu frumuseți epo
cile, țările, materia si 
spiritul sub soare, sub 
stelele veșnice, infinit.

Se învederează, din pă
cate, iarăși că ea este in 
același timp realitate si 
deziderat, că mereu zăn
găniși de arme intr-un 
colt neînsemnat sau pe 
arii întinse o cer invoca
tă. reinstaurată. întrupa
re posibilă mereu si din- 
tr-odată ca imposibilă.

Bucuros de ferestrele

mici abia deschise în 
macrocosmos și de feres
trele mari abia deschise 
în firul de praf, in atom 
si celulă, să fii martorul 
acestei amenințări lugu
bre. să auzi in marginile 
ființei acest cintec de 
sirene al vidului 1

Si totuși oameni cu me
morie si cu griji, cu dra
me personale si cu tem
peramente diferite, irasci
bili sau distrați, prevăză
tori sau limitați, divini 
sau meschini, țin în miini 
declanșatoarele 
joc de copii, care 
e premieră, acest 
de moarte a tot.

Că s-ar pretinde con
traforturile a dotiă lumi 
sociale, că si-ar alia ter
menul de Ultimă instanță, 
ele înconjoară, sub nu
mele de rachete, ca un 
colier negru, zone din 
cele mai de tezaur, cum 
ar fi bătrina Europă, a 
lui Platon și_a lui Ga- 
lileu, a 
prințului 
lui Kant 
păsărilor . . _
Brâncuși. a lui Tolstoi și 
a lui Einstein, si se pre
gătește. ca o gogoașă de 
mătase care închide un 
vierme. să teasă. sub 
nume de stații orbitale. 
in insusi jurul planetei, 
o si mai sufocantă rețea.

acestui 
nu mai 
sceptru

Iui Erasm și a 
din Elsinor. a 

și Laplace si a 
măiastre ale lui

Sl. în acest punct, de 
la om la om. sufletul în
văpăiat al cuvintelor. A 
vorbi, a scrie împotriva 
cazuisticilor de orice aen, 
in toate graiurile, pe toa
te înălțimile. Nu. în cam
panii, ci intens si necon
tenit. Văzînd dincolo de 
clipa istorică. în folosul 
tuturor clipelor, punînd 
clina istorică în locul cel 
mai de cinste, luminoasă 
prin lupta popoarelor 
pentru neatirnare. liber
tate si progres.

A face versete nu pen
tru zei. ci pentru Gind. 
pentru triumful rațiunii. 
Nu le face numai scrii
torul. cu unduiri învățate 
de la mări, de la codrii 
doinelor. Le fac toți lu
crătorii cu brațele si cu 
mintea, spunînd hotărîtul 
„Nu !" cursei înarmărilor 
și poftei de dominație a- 
supra altora, după cum le 
face suflarea românească, 
preocupată de un senin 
al prieteniei la hotarele 
ei. în Balcani, pe conti
nent. în toate incintele : 
trimîțînd spre toate zările 
solie de pace, chemind. 
prin glasul președintelui 
său. toate popoarele, in
diferent de mărime, să-si 
unească forțele in slujba 
realizării supremului de
ziderat al omenirii : pa
cea. dezarmarea, asigu-

rarea dreptului el la via
tă. la libertate. E o che
mare pe care o înțelegem 
foarte bine și noi, scrii
torii.

Si nu pentru pure 
euritmii sau da. și pen
tru euritmii! Cine să aă- 
sească o butelie aruncată 
intr-un ocean otrăvit, in 
care sint incifrate con
soane și vocale ? si la ce 
bun ? Și ce poate fi mai 
mobilizator decît senti
mentul că dincolo de con
tradicții mari, rezolvabile 
la masa tratativelor, din
colo de ambiții si injusti
ție. de crimă si miopie, 
omenirea e așteptată de-o 
aventură interastrală ? A 
cunoașterii, 
acorduri. ■

Cînd te 
România ii 
ții, cimpurile, 
le. și înțelegi că oamenii 
de aici vor. ca-n veacuri, 
„bună pace !“. E o lege a 
pămintului. evlavia de 
străbuni și de urmași, 
dar este si un comanda
ment al actualității. Băr
bați. femei, copii, ti-o 
spun cu fețele lor de lu
mină. cu cintul. cu 
dansul, cu alasul unelte-

a

De mai înalte

apropii de 
admiri mun- 

industrii-

lor. cu o conștiință 
identității și unității.

Aurel RAU

J
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- semnul răspunderii de bun 
cetățean pentru viitorul națiunii

— Cum vă explicați dv. 
că Ieud este comuna cu cei 
mai mulți copii din Mara
mureș ?

Cu această întrebare am 
început documentarea noas
tră la Ieud, in Maramureș, 
comună așezată pe ver
santul nordic al Tibleșului. 
Am discutat cu femeile și 
cu bărbații, cu > mame și 
tați, cu profesorii și cu 
doctorii comunei, cu tineri 
și tinere și chiar cu copiii 
înșiși. Și ne-am dat sea
ma că ceea ce explică aici 
totul este dragostea, însă 
la Ieud vorba asta 
adună in ea înțelesuri 
care strălucesc mai frumos 
ca oriunde în alt loc. Și nu 
de ieri-âlaltăieri, ci de sute 
și sute de ani, in ciuda 
faptului că prea mulți au 
dorit și s-au străduit ca să 
le strice 
am aflat ? 
exemplu :

...fiecare . _____
flăcău este lăsat să-și alea
gă perechea ; părinții în
treabă doar atit : „joară 
ori nu joară ? Dacă nu 
joară hai ș-om mere" 
(„joară", jură, adică).

...jurămîntul 
poate unic în România 
considerat de ieudeni a 
mult mai tare decît certi
ficatele scrise — nu se face 
decît în fața oamenilor și 
sună așa : Eu, Anuța (sau 
Ioana, sau Măricuța, sau 
Ileana, sau...) te iau pe 
tine în căsătorie și jur că 
nu te voi lăsa nici în bine, 
nici în rău, pînă la sfirși- 
tul vieții mele". Iar ei răs
pund la fel : „Eu, Decebal 
(ori Vasile, ori Ilie. pri 
Traian, ori...) te iau pe tine 
In căsătorie și jur...".

Cînd fata ori băiatul ieu- 
deanului se îndrăgostește 
de străini de sat — că se 
întîmplă și așa 
pleacă acolo cu toată fami
lia și-și iau cu ei și jură
mîntul. La " 
„dacă nu joară, 
rem". Dar j. 
fața celor din Ieud tot tre
buie făcut și nu pentru că 
s-ar gindi careva — așa 
cum se mai intimplă din 
păcate prin unele sate — 
la eventualul cîștig obținut 
de două nunți, ci pentru că 
„datina-i să joace față cu 
ăi care-i știu de mici" (Pleș 
Gavrilă Coșotă, țăran).

Ce efect are un astfel de 
jurămînt ? Judecați și 
dumneavoastră. Comuna-i 
atestată prin documente 
încă din 1364. Ei bine, 
aflați că de cînd există e- 
vidență la starea civilă și 
pînă in anut^Dțiț) jn I^yd, , 
jVl ,s-a putut constata nici 
un divorț 1 E adevărat că 
în ultimii cinci ani s-au 
înregistrat patru, dar as- 
tea-s considerate acciden
te. Informația o avem de 
la profesoara Anuța David, 
ea însăși ieudeancă și au
toare a monografiei comu
nei, dar ne-a fost confir
mată și de Ștefan Dăncuș 
și Vasile Rișca (prunul e 
vicepreședinte la consiliul 
popular, al doilea e secre
tar adjunct cu probleme 
de propagandă).

I-am „provocat" ;
— Unii susțin că unde-i 

carte multă sint copii pu
țini...

Au sărit ca arși :
— Dv. știți că la mînăs- 

tirea de lingă sat s-a vor
bit și s-a slujit in româ
nește încă de pe la înce
putul mileniului doi ? Că 
primul doctor în drept și

primul maramureșean ales 
printre membrii Academiei 
Române s-a născut în 1844 
în Ieud ? Că aici, la 
noi. s-a găsit „Codicele de 
la Ieud“, exemplar unic în 
tară și cea mai veche 
carte in limba română ? 
Știți că bunicii lui Andrei 
Mureșanu, autorul lui 
,.Deșteaptă-te române", au 
fost ieudeni ? Totdeauna la 
Ieud au fost copii multi și 
multora le-a plăcut car
tea... Altfel cum să explici 
că încă înainte de 1918 Ni- 
colae Iorga personal a fon
dat o bibliotecă la Ieud ?

laașezarea lor, flăcăii (250 
număr) din Ieud au pus 
mina pe arme și au ieșit 
la marginea comunei flu- 
turînd tricolorul roș-gal- 
ben'-albâstru și înălțînd 
pancarte pe care scriseseră 
„Ieud este în România !“ 
Profesorul pensionar Gri- 
gore Balea, comunist, cel 
care ne-a povestit întîm- 
plarea, tatăl a șase coconi, 
a participat el însuși la e- 
veniment. A adăugat : „Și 
cu condeiul au luptat ieu
denii pentru țară : cel care 
primul a făcut chemarea 
către maramureșeni pen-

trințe), lecrece (sumane 
pănură)... Unei fete 
Ieud nu i se permite 
„joare"
ceea ce trebuie 
„îmbrace"
Și nu le decorează nimeni 
pentru asta — vă amintiți 
că englezoaica Mary Quant 
a fost decorată pentru că 
a inventat... minijupa ? ! 
Așa cum nici unui băiat 
din Ieud nu i se permite 
să „joare" dacă nu și-a 
făcut casă. Nu singur, e- 
vident, casa-i ceva mai 
complicat : O face „echipa"
— citește frații candidatu
lui la însurătoare — con
dusă de tată, care rămine 
autoritatea supremă cit 
trăiește. Hrușcă Gavrilă 
Dridu, țăran care a făcut
— numai și numai din 
muncă, ca și toți ceilalți, 
din munca la C.A.P., din 
munca în ogradă, din mun
ca prestată prin țară — 
case la șase copii, obișnu
iește să spună : „Casele nu 
se lac din donație, ci din 
transpirație". Iar Măricuța, 
nevastărsa, adaugă : „Nu-i 
femeie aia la care-i stau 
miinile".

dacă nu are

din 
din 
să 

tot
ca să-și 

viitoarea casă.

obiceiurile... Ce 
Multe. Că. de
fată și fiecare

acesta
și 
fi

atunci

fața locului 
noi me- 

j.urămîntul în

Wafâ - din

dragoste

pentru viața
Coconi din Maramureș

însemnări din Ieud,
coconi din Maramureș

comuna cu cei mai mulți

Asta Incă-i faptă de’ căr
turar, dar de Gavrilă Pleș 
afi auzit ?

— Nu.
— Trăiește și acum, la 

nr. 19 de pe str. Primăverii 
din Sighetu Marmatiei. A 
fost un fel de Badea Cîr- 
țan al nostru. între cele 
două războaie a cărat în 
desagi cărți românești și le 
împărțea, la consătenii din 
Ieud. Cartea nu poate 
fi despărțită de educația 
coconului — asta-i datina 
la Ieud.

Noi, reporterii, recunoaș
tem cinstit că haban 
n-aveam de existenta unei 
asemenea datini. Insă nu
mai așa am înțeles mai 
bine vorba Anuței Buftea, 
48 de ani, femeie care a 
dat viață 'la 16 coconi : 
„Ieudenii au fost totdeauna 
oatneni liberi, n-au avut 
nieiodată suflete de slugă. 
Am casă mare și frumoa
să, Ion (bărbattil ei — n.n.)' 
muncește, sintem sănătoși. 
Să știți că noi am rămas 
drepți și pentru că am știut 
apăra neamul cu numărul, 
cu lucrul, cu condeiul..." 
întreaga istorie a satului îi 
confirmă vorbele femeii : 
ieudenii au participat la 
toate marile evenimente 
ale neamului nostru nu in 
calitate de observatori, ci 
în primele rînduri. Au dat 
jertfe de singe și în jurul 
lui Doja, și în jurul lui 
Horea, Cloșca și Crișan, și 
in jurul Iancului... De la 
Mărășești și Oituz, la 40 
dintre ai lor nu li s-au 
mai întors decît numele... 
Ori de cite ori a fost vor
ba de luptat împotriva ti
raniilor de tot felul, pen
tru independență, libertate 
și dreptate socială, ieudenii 

armă, 
trupele 

retra-

tru Marea Unire cu Tara a 
fost juristul ieudean Ion 
Balea. Verificați și vedeți 
că-i așa primele patru 
semnături pentru unire de 
pe lista maramureșenilor 
aparțin tot unor ieudeni, 
iar Vasile Chindriș a fost 
ca să semneze și la Alba 
Iulia. ...Credeți că-i întîm- 
plător ? Ori faptul că pri
ma celulă din Maramureș 
a Partidului Comunist Ro
mân a luat ființă tot la 
Ieud, întîmplare-i aceasta ?

Ne-am convins că-i așa : 
Ia Ieud contează mult mai 
mult decît prin alte părți 
VOINȚA oamenilor, care 
nu-i altceva decît puterea 
puterii marilor familii. De 
unde această voință ? Din 
educația făcută in familie, 
în școală, pe stradă... Co
conii învață să ia viața așa 
cum iau dealul sau mun
tele de lingă casă — 
tiș, adică. Nimeni

au pus mina pe
In 1944, cînd 
horthyste aflate în 
gere au vrut să treacă prin

Iar credința asta n-o are 
numai -Măricuța Iui Dridu 
Hrușcă. ci și altele. Dacă 
treceți prin Ieud să nu vă 
mirați dacă pe Măricuța 
Dunca (11 copii), pe Anuța 
Buftea (14 copii), ori pe 
Ioana lui Grigore Chindriș 
(13 copii)' le veți întilni pe 
drum mergind și împletind 
la vreun ciorap, la vreun 
fular... Răspundeți-Ie. doar 
la acel fantastic — prin 
alte părți — salut, dar de 
care-i plin Maramureșul : 
„Ziua bună, om bun și 
de-omenie !“ și treceți mai 
departe.

Apropo de... coconi. Pro
babil că vă veți întreba așa 
cum ne-am întrebat și noi: 
Dacă-i adevărat — și este 
— că fac atîta treabă, că 
sint obligați s-o facă, â- 
tunci cum și cind mai în
vață? De unde-și iau cărți? 
Răspunsu-i acesta : nimeni 
nu așază pe umerii lor mai 

spune coconului „hai să te mult deeit pot duce, dar 
educ prin muncă, pentru i tot nimenf’ riu-i îartS de 
muncă". Cînd învață să se r 
țină bine pe picioare coco
nii sint luați la cosit. Dar 
nu numai ca să privească. 
Obligația coconului luat la 
coasă de tată și de frații 
mai mari este să aducă 
chiar lîngă cosaș, acolo 
unde a ajuns, chiar dacă-i 
la capătul poienii de pe ver
sant, ulciorul cu apă. Așa 
se face că la 10—12 ani, 
coconul din Ieud stăpîneș- 
te la fel de bine și coasa, 
și carul, și sapa, pe lîngă 
făptui că știe îngriji și 
mulge oaia, vaca...

După cum fata știe să 
facă mîncare — e învățată 
și obligată să facă și-i lă
sată să facă singură, pen
tru toți ai casei — iar la 
14 ani e musai să știe eă 
țeasă cămăși, poale, gătii 
(pantaloni bărbătești), șter
gare, săcuți (fețe de per
nă), fățoaie (fețe de masă), 
covoare, cergi, zadii (ca-

piep- 
nu-t

nașteri), dar șl la Ștefan 
Balea, Pop Dumitru Roibu. 
Pleș Gavrilă Coșotă, Pop 
Vasile Șprinț... Iar aceștia 
sint țărani-țărani. Toți îm
prumută cărți Ia coconii 
care vor să citească. Dacă 
nu le au ei apoi merg la 
biblioteca școlii (10 000 de 
volume), ori la aceea a co
munei (11 000 de volume)... 
Ieudenii nu-și scapă coco
nii de sub ochi o viață, țin 
tare mult ca ei să invețe...

Și învață, intr-adevăr. 
Pe unde se duc și dau exa
men de admitere ocupă tot 
locurile din fruntea liste
lor, deși neam de neamul 
lor n-au luat... meditații. 
Ieudeanul plătește tot, dar 
meditatori niciodată ! Are 
încredere în cuvintul învă
țătorului și profesorului 
din comună care-i spune : 
„Faci păcat mare dacă pe 
Dumitru (ori pe Vasile, ori 
pe Ilie, ori Ioana, ori 
ricuța...) nu-1 ajuți 
meargă la școală mai 
parte". Și ieudeanul il 
tă, dar tot in felul lui, 
că punîndu-1 la treabă ca 
și mai înainte, numai că 
în perioada sorocită exa
menelor îi pune la git 
straița cu cele de trebuin
ță și-i zice : „Du-te, da’ să 
știi că nu te scap din ochi".

Și se ține de cuvint. Nu 
el, părintele, neapărat. 
Dacă aude că un consătean 
are treabă „ici Ia Constan
ța" — pentru maramure
șeni în general nu există 
„distanțe lungi", știu geo
grafia țării „pe viu" pen
tru că nu prea există locuri 
pe unde să nu fi lucrat — 
apoi ii spune să meargă 
și la cancelarie, ori la de
canat, depinde pe unde i 
se află coconul și să-i 
aducă „vești oficiale", că 
din celelalte, din scrisori, 
nu duce lipsă. Iar cînd el 
are treabă in cutare oraș 
se duce și se interesează 
nu numai de-al lui. ci și de 
coconii consătenilor.

O dată la doi ani — pină 
nu de mult intervalul era 
de un an — pe la mijlocul 
lunii iulie, are loc intîlni- 
rea cu fiii satului. Invita
țiile le trimite primarul. 
Prin alte părți obiceiul, 
acesta a prins de curind — 
și-i bine c-a prins ! — dar 
la Ieud se-ntimplă așa de 
vreo șapte decenii. Vin co
conii ajunși oricit de mari 
(ca funcții), se îmbracă 
toți ca moșii și strămoșii 
lor și raportează oamenilor 
satului cum trăiesc și mun
cesc ei și dacă au rămas, 
ori n-au rămas oameni. 
Și-atunci, in numai trei 
zile, populația comunei a- 
proape că se dublează 
(„fiii" trebuie să se pre
zinte și cu nevestele și cu 
coconii, ca să-i vadă ai lor 
„dacă- s frumoși și sănă
toși" !). Și toți spun ce-au 
făcut.

Și cei din comună Ia fel. 
fălească, dar 
: „Numărul 
atins procen- 

sută".
kilometri 
de clasă 
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Nu ca să se 
' ca să se știe 
de case noi a 
tul de 80 la 
„Am făcut 3 
asfalt, 3 săli 
Jeudișor și ---- ----

____. _____________ .Plopșor, am făcut și un 
.lucrul pe tare ffebiiie-să-l iernat pentru coconii șco

lări, să nu mai treacă iarna 
muntele pe jos, am făcut 
și două blocuri cu cîte 6 
apartamente pentru cei re
partizați să muncească la 
noi (la Ieud nu există na
vetiști — n.n.) și dispensa
rul uman, și magazinul in
dustrial, și o brutărie cu 
capacitate de 2,5 tone de 
pîine pe zi, și canalizare, 
și alimentare cu apă po
tabilă..." Și-așa timp 
trei zile : cu ce s-a mai 
cut, cu ce mai trebuie 
se facă... Și-așa, „se 
sub ochi ieudenii".

...Iar toate cîte le-ați citit 
mai sus își au izvorul, 
niciodată secat și totdeauna 
limpede, în acel „Eu, Anuța 
(ori Ioana, ori Măricuța, 
ori Ileana, ori...) te iau pe 
tine în căsătorie și jur...“.

gate intr-un anumit timp". 
Un fel de... normare a 
muncii ?, am întrebat 
rîzînd, dar ni s-a răspuns 
serios : „Chiar așa ! Exis
tă timp planificat pentru 
spart lemne și dat fin Ia 
vacă, pentru făcut lecții, 
pentru „lecturi particulare*  
și bineînțeles că nimeni nu 
uită că sint copii — au 
timp și pentru 
Cărți ? Să fiți < 
voastră sănătoși..." 
Rișca, secretarul cu 
ganda).

— Adică ?
— Păi să vedeți 

blioteci sint Ia Ieud 
mai la cadrele didactice (și 
sint 62, pentru cele patru 
școli ale comunei și 12 e- 
ducatoare, pentru cele 
cinci grădinițe), nu numai 
la cadrele sanitare (și sint 
nouă, intre care 4 medici, 
pentru dispensar și casa de

joacă... 
dumnea- 

‘ (Vasile
propa-

ce bi- 
nu nu-

Vedere din stațiunea Tușnad

Condiții optime 
de tratament 

și odihnă în stațiunile 
balneoclimaterice

în această perioadă, cei care do
resc sâ-și îngrijească sănătatea 
sau să-și petreacă un concediu de 
odihnă reconfortant pot obține 
prin agențiile oficiilor județene de 
turism și ale întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești bilete pentru una din stațiu
nile bine dotate ale țării.

Pentru afecțiuni reumatismale : 
Amara, Băile Felix. Băile Govora, 
Băile Herculane, Călimănești-Că- 
ciulata. Eforie-Nord, Geoagiu-Băi, 
Lacu Sărat, Mangalia, Pucipasa, 
Sovata și Vatra Domei ; pentru 
afecțiuni cardiovasculare : Bal- 
vanyos. Băile Tușnad, Borsec, Co- 
vasna, Vatra Dornei, Buziaș ; pen
tru afecțiuni digestive și hepato- 
biiiare : Băile Olănești. Borsec, 
Călimănești-Căciulata, Singeorz- 
Băi, Slănic-Moldova, Ținea ; pen
tru afecțiuni ale rinichilor se reco
mandă : Băile Olănești, Călimă
nești-Căciulata. Slănic-Moldova, 
iar pentru afecțiuni ginecologice : 
stațiunile Amara. Bazna. Eforie- 
Nord, Ocna Sibiului, Slănic-Pra- 
hova, Sovata. Foarte indicate pen
tru tratarea afecțiunilor căilor 
respiratorii sint Băile Govora. Slă
nic-Moldova, iar pentru nevroză — 
Balvanyos, Băile Tușnad. Borsec, 
Borșa, Breaza, Bușteni, Moneasa, 
Stîna de Vale.

în această perioadă, tarifele la 
cazare și masă sînt reduse Cu 
20—40 la sută față de lunile iulie 
și august, beneficiind în plus și 
de 25 la sută reducere la transpor
tul pe C.F.R.

Sugestiile și inițiativele muncitorești 
la ora de audiență din întreprindere

Călătorie, cu cîteva opriri semnificative, 
pe „traseele interioare" ale I. T. B.

A trecut un apreciabil interval de timp de cind 
ziarul nostru a publicat o relatare analitică privind 
adunarea generală a oamenilor muncii de la Între
prinderea de transport București (I.T.B.), („Scinteia" 
nr. 13 532 din 23 februarie 1986). Așa cum se arăta, 
adunarea generală a constatat, pe lingă unele îmbu
nătățiri înregistrate in cursul anului trecut, persis
tența unor serioase carențe, cu consecințele cunoscute 
asupra desfășurării transportului in Comun — nemul
țumiri ale cetățenilor, considerabile pierderi de timp 
și financiare.

Deși nu a abordat in profunzimea și cu spiritul 
autocritic necesare toate aspectele esențiale ale aces
tor neajunsuri, adunarea generală a adoptat o serie 
de măsuri pozitive menite să îmbunătățească situația 
din acest domeniu, potrivit exigentelor puse trans
portului public de condițiile unei metropole cum este 
Capitala. Cum se îndeplinesc aceste măsuri și,' mai 
ales, aum se reflectă asupra calității transportului in 
comun ? — iată întrebările care ne-au determinat să 
pășim pe „traseele interioare" ale I.T.B.

Ori : 
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la 
la 
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Mlrcea BUNEA 
Gheorqhe SUSA

Ușa pe care pătrundem într-unul 
din birourile unei importante între- * 
prinderi bucureștene, „Electromag
netica", are înscrise pe ea orele 
de audiențe. în scurt timp, 
aveam să ne dăm seama că 
acolo, la președintele consiliului oa
menilor muncii, dialogul prin viu 
grai, de la om la om, cu oricare 
dintre miile de oameni ai muncii din 
uzină, constituie o cerință ferm res
pectată. Si nu numai in cadrul ore
lor amintite ; ușile sint permanent 
deschise problemelor producției și 
vieții colectivului. Noua etapă de 
dezvoltare a uzinei determină exi
gențe sporite privind perfecționarea 
profesională, spiritul de răspundere 
și disciplină, strînsa comunicare. în 
ambele sensuri, între conducere și 
întregul colectiv de oameni ai 
muncii.

— în această direcție, de un real 
ajutor se dovedesc a fi opiniile, pro
punerile și sugestiile venite din par
tea membrilor colectivului nostru. O 
adevărată oglindă a acestei comuni
cări o constituie atit orele de audien
ță și scrisorile sau diferitele cereri 
adresate, cit și. mal ales, dialogul,., 
iditect, in contextul producției, al.Vid-, 
ții' de partid, ăl*  ‘ahtiVității orgăfi’fza-““'” 
țiilor de masă — subliniază tovară
șul Alexandru Ivan, secretar adjunct 
cu probleme organizatorice al comite
tului de partid. Comisia pentru scri
sori și audiențe de pe lîngă comite
tul nostru de partid urmărește stu
dierea temeinică a scrisorilor, verifi
carea și confruntarea lor cu faptele, 
cu opiniile tovarășilor de muncă, 
precum și modul în care se asigură 
desfășurarea audientelor, în care se 
rezolvă problemele semnalate în ca
drul acestora. Comisia prezintă in
formări lunare în cadrul ședințelor 
comitetului de partid și periodic în 
plenarele comitetului.

Dintr-o asemenea informare Ml 
reținut că. în prima lună a acestui an, 
au solicitat audiențe la comitetul de 
partid, la sihdicat. la conducerea în
treprinderii 126 de persoane, fapt 
care reflectă desfășurarea unui dia
log fructuos între cadrele de condu
cere din întreprindere și membrii co
lectivului acesteia, in lumina cerin
țelor ca problemele oamenilor, pro
punerile lor să fie analizate si rezol
vate direct, în primul rînd acolo unde

el lucrează. în aceeași perioadă au 
fost adresate consiliului oamenilor 
muncii 12 scrisori, memorii și contes
tații care au fost soluționate cores
punzător.

— Dincolo de orele de audiență, de 
analiză și soluționare a scrisorilor — 
ne spune directorul întreprinderii, 
ing. Victor Popescu, problemele pro
ducției și ale oamenilor ne solicită 
permanent. Dialogul cel mai rodnic 
se desfășoară in secțiile productive, 
in atelierele - de concepție. Faptele, 
frămîntările cu care venim în con
tact. in dialogul de la om la om, în 
analize și consfătuiri constituie re
surse ale perfecționării muncii, izvo
rul multor inițiative valoroase. In 
acest dialog — pe care l-am numi 
„o poartă deschisă spre nou" — s-au 
născut soluții de reală eficientă eco
nomică, idei de inovații. S-au stabilit 
astfel adevărate vase comunicante cu 
inițiativa muncitorească. Din discu
țiile cu oamenii, din preocupările și 
sugestiile pe care ni le-au împărtășit 
s-a născut, de pildă, un nou tip de 
centrală telefonică electronizată de 
20 de numere, foarte eficientă (con
sum. .mic,,,dg metal și, de componente, 
ușor, de întreținut). O. altă inițiativă. 
'tbtrctetiZata' irttf-un releu special, a 
dus la modernizarea centralelor elec
tronice aflate de acum în producție.

Rememorind asemenea roade ale 
contactului cU oamenii, directorul 
scoate din buzunar cîteva „compo
nente electronice", de mărimea unor 
bucăți de zahăr : — Chiar acum vin 
din fabrică. Fiecare asemenea com
ponentă a fost descompusă și regin- 
dită de oameni de la noi. De fiecare 
obiect se leagă o idee...

în această atmosferă de emulație 
s-au materializat inițiative care con
tribuie Ia diminuarea unor consumuri 
metalice și energetice, la economi
sirea unor materiale prețioase din 
structura unor repere, la creșterea 
fiabilității produselor. O asemenea 
idee, de pildă, a muncitorului Cris
tian Simurda — „să facem o linie 
de cositorire 1" — a dus Ia reali
zarea unui laminor pentru sirmă pă
trată de 1,2X1.2 mm, din alamă cosi
torită ; se elimină astfel un import 
costisitor. O altă idee, pornită de la 
maistrul Marin Florea și inginerul 
Eugen Scheușan, de la matrițerie. a 
dus la crearea „minitelefonului".

în domeniul releelor, a gîndit Pre
țioase perfecționări inginera Liana 
Marta, iar inginerul Lucian Suciu a 
creat, impreună cu colegii săi de la 
secția autoutilare, un aparat original 
pentru măsurarea grosimii depuneri
lor metalice. în asemenea repere ale i 
împlinirii se regăsesc Virtuțile dialo
gului cu oamenii, ale eforturilor 
unite pentru soluționarea unor pro- ! 
bleme de viață și de producție.

Audientele la C.O.M. au ca subiect 
o multitudine de probleme — de 
muncă, de viață, raporturi interuma- 
ne. aspecte privind legislația în vi- i 
goare. Proaspăt căsătorită. Corina 
Adomnicăi solicită sprijin pentru a- 
tribuirea unei locuințe... Ioana Tudor ' 
vrea să știe de ce a fost mutată „toc- • 
mai ea" în altă secție, ignorînd nece- . 
sitățile producției... Tudor Radu se i 
consideră îndreptățit să fie inclus pe ' 
tabelul solicitărilor de domiciliu. Lă- , 
cătușul Dan Varodi semnalează că i 
un tovarăș al său de muncă. Ionică , 
Ilie, are o atitudine necorespunză- 
toare in afara uzinei, ca președinte 
al unei asociații de locatari... Pentru 
fiecare, secretarul de partid, președin
te. ,al C.O.M,, găsește timp, răbdare. ■ 
argumente, soluții. I

— Chiar dacă unele probleme nu ; 
se pot soluționa pe loc. ele ne fră- 
mintă. ne preocupă. Audienta rămine 
■pentru noi, de fiecare dată, deschisă. , 
Important este ca omul să înțeleagă 
că problemele cu care ni se adresea- i 
ză sînt în atenția noastră și vor 
primi o rezolvare corespunzătoare. 
Prin aceasta, producția, viața colec
tivului vor avea numai de cîștigat. 
Nimeni nu trebuie să plece de la 
noi nelămurit. Pentru noi. continuă 
interlocutorul, este o bucurie că. de , 
regulă, oamenii noștri nu se adresea
ză cu scrisori în afara unității, la 
organe superioare de partid si de 
stat. Este însă în aceasta și un temei 
al creșterii exigențelor față de noi 
înșine. în „cîmpul magnetic" al an
gajării revoluționare pentru soarta ' 
producției, pentru calitatea vieții și 
raporturilor interumane, sintem che- ; 
mâți să învestim întreaga noastră ca- ’ 
pacitate. Întreaga noastră răspundere 
si omenie.

Mihai NEGULESCU

La condiții specifice — 
măsuri adecvate. E adevă_ 
rat, I.T.B. îșj desfășoară activita
tea în condiții mult deosebite de 
alte întreprinderi : nu concentrare 
în ateliere și secții, ci dispersarea 
pe spații de acțiune de circa 700 
kmp, trasee de peste 2 800 km, 
perioade de virf ce impun o mare 
angajare de forțe tehnice și 
umane etc. Tocmai prin prisma 
acestor condiții se cuvin a fi con
siderate și măsurile pentru îmbu
nătățirea activității acestei impor
tante și complexe întreprinderi 
bucureștene.

Pentru început, ne oprim la ser
viciul „Dișpeeerizare", care plani
fică și urmărește în traseu vehicu
lele. Interlocutorul nostru, ing. 
Nicolae Stoia, ne informează :

• pentru mărirea capacității de 
transport, anumite tramvaie (pe 
liniile 21, 22. 25. 11, 15. 16. 19. 27) 
au fost cuplate, formînd așa-nu- 
mite „trenuri urbane", al căror 
număr va ajunge pină la o sută ;

O au fost înființate unele pos
turi de controlori pe traseu, cu 
aparate de emisie-recepție. care să 
marcheze trecerea vehiculelor prin 
stații și să comunice operativ de
reglările, spre a le înlătura la 
timp ;

• s-a introdus — deocamdată tn 
mod experimenal — sistemul au
tomat de urmărire în traseu (au
tobuzele 131) ;
• a crescut operativitatea echi

pelor de depanare.
Dar nici îmbunătățirile consta

tate, nici intențiile enunțate nu pot 
estompa menținerea unor neajun
suri jn activitatea I.T.B., legate 
într-o bună măsură de modul de 
organizare, încă greoi, a activității, 
de insuficienta urmărire a felului 
în care se indeplinesc hotărîrile 
luate pe întreaga filieră — de la 
conducerea întreprinderii pînă la 
curățătorul de vehicul, la perso
nalul din garaje și depouri. Ca 
urmare, pe străzile Capitalei con
tinuă să circule autobuze peste 
care se vede bine că furtunul n-a 
trecut de săptămini de zile ; unele 
autobuze nu au aparate de perfo
rat, altele au scaunele rupte. (Prin
tre ele, chiar autobuzele 131. ur
mărite in traseu cu... sistemul au
tomat) ; abajururile de la multe 
din becuri sint desprinse din holt- 
șuruburi, ca și plăcile indicind 
traseul vehiculelor care, chiar dacă 
există, sînt uneori atit de îmbîc- 
site de praf și noroi, îneît cu greu 
pot fi descifrate. Iar enumerarea 
ar putea continua, ceea ce arată 
că, totuși, nu sînt cazuri izolate.

Or. este vorba de neajunsuri (nu 
chiar mărunte), a căror remedie
re stă efectiv în mina personalului 
I.T.B. Nu e vorba nici de piese de 
schimb (intre altele, aflăm că fur
nizorii acestora iși respectă mai 
prompt obligațiile contractuale), 
nici de lipsa unor muncitori de 
înaltă calificare (ce calificare e ne
cesară pentru a stringe niște holt- 
șuruburi ?).

Potrivit informațiilor furnizate, 
factori de conducere ai întreprin
derii se află acum mai frecvent 
„in teren", adică pe traseu și ur
măresc personal ritmicitatea circu
lației, starea de curățenie exteri
oară a vehiculelor. Fără îndoială, 
pe măsură ce asemenea controale 
nu vor rămine doar „acțiuni", ci 
vor deveni metodă permanentă de 
lucru, practică sistematic genera
lizată, rezultatele se vor resimți 
mult mai pronunțat.

Măsuri de îndreptare 
nu înseamnă numai... sanc
țiuni. problemele com
plexe din activitatea I.T.B. nu pot 
fi rezolvate de la o zi la alta. Nici 
măsurile de ordin organizatoric sau 
tehnic nu pot constitui în sine un 
panaceu care să garanteze îndrep

tarea stărilor de lucruri negative. 
De bună seamă, îmbunătățirea ca
lității serviciilor I.T.B. presupune 
curmarea hotărită a manifestărilor 
de indisciplină, de neglijare a obli
gațiilor de serviciu, întronarea 
unui spirit de inaltă responsabili
tate profesională și civică, la toate 
nivelurile activității întreprinderii. 
Se cuvine menționat că tocmai în 
acest scop la I.T.B. a fost înființat 
„Compartimentul pentru cercetarea 
evenimentelor de circulație și a a- 
baterilor in legătură cu desfășura
rea procesului de transport urban". 
Măsură interesantă și, fără îndoia
lă, eficientă. Numai în primele trei 
luni ale anului acest compartiment 
a înregistrat un important număr 
de abateri — părăsiri de traseu, 
nerespectări ale orarului, retrageri 
la depou sau garaj inainte de pro
gram, neopriri in stații etc. într-a- 
devăr, asemenea cazuri reclamă 
sancțiuni. Dar se pot rezolva oare 
problemele numai pe această cale? 
Desigur că nu. Foarte importantă 
în această privință este lichidarea 
unei anumite rămîneri în urmă a 
activității de educare politică și 
profesională. Este știut, nivelul ac
tivității politico-educative își are 
reflectarea directă in rezultatele 
economice concrete ale fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii. Acolo 
unde ambianța de muncă este ca
racterizată prin spiritul de respon
sabilitate al fiecăruia, prin intran
sigență față de cea mai mică aba
tere de la normele profesionale și 
etico-morale, prin conștiința înda
toririlor ce revin fiecărui membru 
al colectivului — acolo actul de in
disciplină nu-și află teren. în a- 
ceastă privință, la I.T.B. se între
prind unele măsuri și acțiuni — 
cursuri de pregătire și perfecțio
nare, conferințe sau simpozioane 

■ cu participarea unor specialiști, in
clusiv programe ale brigăzilor ar
tistice „mușcătoare" etc. Mai pu
ține lucruri am putut afla însă des
pre acea activitate cotidiană stă- 

'ruitoare, de discutare de la om la 
om sau în adunări „pe cazuri", 
care să ducă la crearea atmosferei 
de intoleranță față de neajunsuri, 
de mobilizare a tuturor lucrători
lor I.T.B. in lupta pentru perfec
ționarea generală a activității.

Și totuși „traseele cali
tății" pot fi deschise, Pentru 
că realitatea este că I.T.B. dispune 
de capacitatea de a apropia tot mai 
mult nivelul transportului în co

mun de exigențele calității în Ca
pitală.

Tovarășul Petre Doman, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii, ne spune, in completa
re : „Ba chiar pentru a-1 alinia lâ 
aceste exigențe". Și ne argumen
tează printr-o serie de acțiuni, 
care, deși în sine nu constituie 
„descoperiri", pot îndrepta activi
tatea I.T.B. pe „traseele calității". 
Iată cîteva din ele : • folosirea 
sistematică a echipelor de control 
al oamenilor muncii din cadrul 
I.T.B. (cu un activ de circa 5 000 
de membri) pentru verificarea ie
șirilor in traseu a vehiculelor, a 
corectitudinii informațiilor trans
mise de' controlorii de trasee • 
verificarea operativă a cazurilor de 
întirziere sau lipsă de la serviciu 
a conducătorilor de vehicule și pu
nerea celor vinovați în discuția co
lectivului respectiv • sancționarea 
celor care efectuează reparații de 
slabă calitate prin imputarea cos
tului acestora • verificarea prin 
anumite forme de control a corec
titudinii unor șoferi de maxi-taxi- 
uri • popularizarea și generaliza
rea unor experiențe ale fruntașilor 
în muncă și introducerea acestora 
în criteriile întrecerii socialiste...

într-adevăr, căi și mijloace pen
tru înlăturarea neajunsurilor din 
activitatea I.T.B. există. Deși spa
țiul nu ne îngăduie enumerarea 
tuturor acțiunilor concrete în curs 
de aplicare, interlocutorul ține să 
mai adauge una : studierea atentă 
a modului de a munci și a se com
porta al unor conducători de vehi
cule, care ii determină pe cetățeni 
să adreseze conducerii I.T.B. scri
sori sau telefoane de mulțumire. 
Cel mai recent mesaj — unul tele
fonic. De la un pasager cu nume, 
cu domiciliu. Se referea la auto
buzul 105. Altele, tot bune, despre 
autobuzul 368.

— E drept, nu sînt numeroase 
aceste mesaje — nimeni n-ar avea 
pretenția ca fiecare călător mulțu
mit să recurgă la acestea . — dar 
sint cu atit mai prețioase. Căci ele 
dovedesc că atitudinile înaintate, 
manifestările de solicitudine nu 
trec neobservate, cetățenii le sesi
zează, ba ni le și comunică — ceea 
ce ne obligă să le generalizăm. Și, 
totodată, ne demonstrează că avem 
în munca noastră un aliat pe cit 
de intransigent, pe atit de generos 
— publicul. Căruia ii răminem 
deocamdată datori.

Laurentiu DUȚA

Prețul prestigiului
V 
I
V

I

I
I L.

Vn strungar de inal
tă calificare, Florea 
Mogoșanu, dintr-o 
prestigioasă unitate a 
construcțiilor de ma
șini din județul Dolj, 
a scris redacției des
pre anumite șicane la 
care ar fi fost supus' 
de maistrul 
Guguci. La 
persecuțiilor 
franchețea 
strungarul a 
clarații despre pretin
sul obicei al maistru
lui de a dijmui pri
mele. Deplasîndu-ne 
la fața locului, 
aflat că lucrurile 
și... nu prea stau 
Maistrul Guguci 
dovedit a purta 
chiună strungarului 
Mogoșanu, dar și aces
ta se comporta sfidă
tor și se dovedea cam 
ahtiat de ciștig mare 
cu efort mic. La fel de 
ambiguu era și aspec
tul primelor : in acte 
figurau 5 000 de lei 
remiși la trei persoa
ne (maistrul, autorul 
sesizării și încă un 
strungar cu calificare 
specială), numai aceș
tia puțind beneficia, 
atunci, de premiere, 
iar incriminatul Gu
guci găsise că este 
mai echitabil, mai co
legial, să se împartă 
banii întregii echipe. 
De unde și conflictul. 
A gîndit bine mai
strul ?

El motivează că toți 
meritau primă, dar re
glementările nu per
miteau să încaseze, 
în împrejurarea dată, 
decit cei trei. Greșeala 
maistrului este evi
dentă. Nimeni și ni
mic, nici o autoritate 
și nici o bună intenție 
nu scuză ca situațiile

său. Ion 
originea 

ar fi stat 
cu care 
făcut de

am 
stau 
așa.
s-a 

ran-

consemnate în acte să 
nu concorde cu reali
tatea. Oricit de emo
ționante ar fi mobilă
rile unei asemenea 
neconcordanțe, falsul 
rămine fals : accep
tarea „plastografiilor 
bine intenționate" ar 
deschide larg porțile 
subiectivismului, abu
zurilor. Chiar dacă o 
normă juridică sau 
alta pare, uneori sau 
unora, intr-un 
nunt sau altul, 
puțin elastică 
prea puțin adaptată 
unei situații concrete, 
a încerca să o „ajus
tezi" înseamnă a 
mova ilegalul, in 
porție mai mică 
mai mare. Ca să 
minem in orizontul 
secției în care s-a 
produs incidentul, ar 
fi ca și cum fiecare 
strungar și fiecare 
frezor ar prelucra pie
sele nu conform pro
iectului, ci după cum 
i se pare lui că ar fi 
mai bine. Ansamblul 
rezultat din reperele 
tuturor ar fi o bizare
rie fără utilizare.

De i 
mele 
„din ( 
cind 
unor 
chine, 
puțin 
ganizarea muncii. Pen
tru 
mai 
țiile 
lui 
nomico-financiar — are 
o logică implacabilă : 
muncești — primești, 
nu muncești — nu pri
mești. Dacă nu s-au 
putut întocmi forme 
de plată decit pentru 
trei persoane înseam-

amă- 
prea 
sau

pro- 
pro- 
sau 
ră-

altfel, stratage- 
financiare aduse 
condei", atunci 
nu corespund 
interese mes- 

, denotă cel 
carențe in ar

că legea 
ales in 
aplicării 

mecanism

condi- 
nou- 
eco-

nă ori că numai aceia 
au muncit bine ori că 
evidența activității 
este defectuoasă.

Cel mai semnifica
tiv e însă modul in 
care privesc batirul ce 
li s-a făcut chiar be
neficiarii neavenitei 
ajustări de prime — 
ceilalți membri ai co
lectivului. Ei au fost 
invitați să-și spună 
părerea asupra inci
dentului. Nimeni, dar 
absolut nici unul, nu 
a dat dreptate mai
strului. Mai mult, i-au 
arătat cu franchețe, 
cu calm și bunăvoință, 
că era un om impulsiv, 
pripit, care confunda 
fermitatea cu durita
tea, exigența cu dis
tanțarea de ceilalți. 
(Folosim timpul tre
cut pentru că, in pre
zent, maistrul nu mai 
lucrează in uzină.) In 
această lumină, spiri
tul de „echitate" invo- 

rcat de maistrul G. 
apare mai clar. Era de 
fapt o compensare a 
ieșirilor sale intem
pestive, o încercare de 
a răscumpăra 
voința sau, 
exact, prestigiul 
care și-l tocise singur 
neștiind să lucrțze cu 
oamenii.

Este foarte semnifi
cativ că egalitarismul 
promovat nu a dat re
zultatele scontate. Ca 
niște muncitori 
vărați, membrii 
pei au înțeles 
bine, spontan, 
prestigiul se creează 
prin competență, con
stanță și obiectivitate, 
nu se cumpără și nu 
se tocmește.

bună- 
mai 

pe

ade- 
echi- 

mai 
că

Serqlu ANDON
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RITMIC, INTEGRAL, DE BUNĂ CALITATE 
asa trebaie realizat planul la predaciia fizică!
Mai multă solicitudine din partea furnizorilor de materiale pentru fabricația de țevi

în prima parte a anchetei noastre (vezi „Scînteia" din 15 mal 1986) 
am prezentat investigațiile efectuate la întreprinderile producătoare de 
țevi din Capitală, Roman, Zimnîcea, Iași și Zalău, asupra stadiului 
realizării planului la producția fizică în perioada care a trecut din 
acest an. S-a desprins astfel că, pe fondul unor realizări în general 
bune, în fabricația de țevi au apărut, totuși, anumite restanțe la o 
serie de sortimente importante. în esență, rămînerile în urmă se, da- 
toresc atît unor neajunsuri în aprovizionarea tehnico-materială, cît și 
anumitor deficiente de ordin organizatoric intern. Au fost reținute, tot
odată, angajamentele factorilor de conducere din unitățile respective 
de a lua toate măsurile necesare în vederea recuperării neintîrziate 
a restantelor și reintrării în normal a activității productive.

Continuăm astăzi ancheta la centrala de resort, precum șl la’prin
cipalii furnizori de semifabricate, urmărind cum se- rezolvă proble
mele care depășesc competenta întreprinderilor producătoare de țevi.

Un punct de vedere 
ol Centralei industriale 

de prelucrări metalurgice
Am adus constatările investigații

lor noastre la cunoștința tovarășului 
Petru Zimbran, director general al 
Centralei industriale de prelucrări 
metalurgice, din care fac parte toa
te unitățile amintite.

— într-adevăr, o cauză importan
tă a apariției unor restanțe în pe
rioada care a trecut din acest an se 
datorează neprimirii ritmice și inte
grale a unor'semifabricate de la di
ferite unități siderurgice — ne-a 
spus Interlocutorul. în acest sens, 
precizez că atît conducerea ministe
rului, cît și cea a centralei se preo
cupă intens de soluționarea proble
melor de această natură, dirijind fa
bricația combinatelor siderurgice 
spre sortimentele de țagle, brame 
sau benzi laminate care condițio
nează producerea acelor țevi de care 
economia are cea mai mare nevoie. 
Deosebit de aceasta, trebuie să re
cunoaștem că activitatea din unită
țile din subordine nu s-a desfășurat 
corespunzător șl din cauze interne, 
răspunderea revenind în bună mă
sură Centralei industriale de prelu
crări metalurgice. Am analizat as
pectele respective în consiliul oame
nilor muncii la nivelul centralei și 
am stabilit o serie de măsuri da 
eliminare a neajunsurilor de aceas
tă natură. Astfel, pentru folosirea 
măi bună a capacităților de pro
ducție s-au luat măsuri de reparare 
e agregatelor principale, încît aces
tea să funcționeze fără întreruperi, 
cu randament cît mai mare. în le
gătură cU aceasta, la nivelul centra
lei acționăm pentru procurarea pie
selor de schimb necesare. Urmărim, 
totodată, ca în fiecare întreprindere 
să se organizeze bine munca, să se 
întărească disciplina de producție și 
să se asigure asistența tehnică în toa
te schimburile. Avem în vedere o mai 
judicioasă programare a producției 
pe capacitățile existente, astfel încît 
să’ creăm condiții pentru îndeplini
rea planului și recuperarea în mare 
măsură a rămînerilor în urmă. în
trucît ne confruntăm cu situația la 
care m-am referit în aprovizionarea 
tehnico-materială, am stabilit îm
preună cu conducerile întreprinderi
lor din centrală programe, conside
răm noi, eficiente, pentru respecta
rea strictă a tehnologiilor de lucru, 
îmbunătățirea calității produselor și 
eliminarea oricăror rebuturi, pre
cum și pentru reducerea consumului 
de metal prin diminuarea pierderilor 
tehnologice. Cuvîntul de ordine ră- 
mîne : înfăptuirea cu precădere a 
sarcinilor la export și a celor din 
programele prioritare.

Argumentele 
și angajamentele 

furnizorilor 
de materii prime

Am luat legătura cu principalii 
furnizori restanțieri de materii pri
me pentru producția de țevi, cărora 
le-am cerut să explice de ce nu 
și-au onorat obligațiile și ce înțeleg 
să întreprindă în continuare pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă în 
livrări. Redăm, succint, răspunsuri
le.- primite.

• Combinatul siderurgic din Ga
lați. Interlocutor : Tiberiu Mănăilă, 
inginer-șef : „La originea restanțe
lor se află în principal dificultăți in 
aprovizionarea cu unele materii pri
me, mai ales feroaliaje. Trebuie 
menționat și faptul că în prima de
cadă a lunii aprilie am avut de efec
tuat reparația planificată anuală a 
laminorului de benzi la cald. Cu toa
te acestea, activitatea noastră din 
ultimul timp s-a îmbunătățit, astfel 
încît asigurăm întreprinderea de țevi 
„Republica" din Capitală, întreprin
derea metalurgică din Iași și între
prinderea de țevi sudate din Zimni- 
cea că vor primi integral, în cel mai 
scurt timp, cantitățile contractate, 
inclusiv cele restante".
• Combinatul siderurgic Hune

doara. Interlocutor : Ionel Dobrin, 
director comercial : „Unele rămîneri 
In urmă în onorarea contractelor se

(Urmare din pag. I)
avea să surprindă prin răspunsurile 
primite la unele întrebări. „Ce nou
tăți tehnice deosebite poate prezen
ta unitatea în care lucrați ?“ 51 de 
răspunsuri au indicat între două și 
șase asemenea noutăți, multe dintre 
ele demne de un larg interes nu 
numai pentru unele unități din ju
deț, ci și pentru întreprinderi din 
alte județe. Cîteva exemple : elec- 
tropalane pentru centrale atomo- 
electrice : acționarea electrică a lo
comotivelor de 16 tone, utilizind 
electronica de putere și frînarea cu 
recuperare de energie ; mașina de 
măsurat în trei coordonate. ; mașina 
de încărcat în mină cu sistem de 
telecomandă ; elaborarea fontei cu 
grafit nodular ; variatoare de tura
ție : linia de fabricat tuburi de alu
miniu pentru industria cosmetică ; 
Instalație de deformare plastică. Și 
așa mai departe, am putea cita alte 
zeci și zeci de exemple asemănătoa
re. toate indicînd deopotrivă o stă
ruitoare preocupare în întreprinde
rile sătmărene pentru asimilarea și 
realizarea, cu forțe proprii, a unor 
produse sau tehnologii moderne, de 
mare eficacitate, precum și o bună 
cunoaștere a acestor realizări de 
către cei ce lucrează în unitățile 
respective. Nu putem găsi însă 
nici un fel de scuză pentru cei cinci 
Ingineri care nu s-au dovedit capa
bili să răspundă la o întrebare atît 
de simplă, indicînd pur și simplu 
„nu știu" sau „nu intră în domeniul 
meu de activitate" — răspunsurile 
trădînd o ipostază total nefirească 
pentru un specialist. Nu întîmplă- 
tor, toți cei cinci „ingineri doar cu 
diplomă" au declarat că nu au nici 
o realizare tehnică în ultimii doi ani. 

datoresc în cea mai mare parte anu
mitor neajunsuri în aprovizionarea 
combinatului cu o serie de materii 
prime de bază, care s-au manifes
tat în primele două luni ale anului. 
Cert este că în luna martie am li
vrat producătorilor de țevi cantități 
de țagle peste cotele lunii, lichidind 
o mare parte din restanțele din ia
nuarie și februarie. în aprilie pro
gramul nostru de fabricație a asigu-

Sondajul Scinteii 
în actualitatea 

economică

rai realizarea In totalitate a sorti
mentelor de țagle pentru oțel car
bon și a celor prioritare pentru oțe
luri aliate. Astfel, prin structura 
sortimentală convenită cu beneficia
rii, putem realiza o mai bună sin
cronizare a livrărilor de semifabri
cate cu necesitățile de țevi din eco
nomie. Pentru a preveni în conti
nuare orice dereglări ale ritmicității 
în această colaborare se Impune ca 
forurile de resort să ia măsuri pen
tru asigurarea în primul rînd a ne
cesităților de materiale refractare și 
feroaliaje pentru oțelării, care au 
creat multe probleme în lunile mar
tie și aprilie".
• Combinatul siderurgic Reșița. 

Interlocutor : ing. Constantin Dan, 
director adjunct : „In primul tri
mestru al anului am livrat întreaga 
cantitate de țagle pentru Intreprin-

CÎTEVA
• Restanțele existente la producția de țevi se datoresc, deopotrivă, 

unor neajunsuri In aprovizionarea tehnico-materială și unor deficiențe de 
natură internă în organizarea și urmărirea desfășurării producției.

• Este meritoriu faptul că s-a acționat cu eforturi sporite pentru 
realizarea cu precădere a sarcinilor la export șl a celor din programele 
prioritare. Dar aceasta nu înseamnă că Obligațiile contractuale, în an
samblul lor, față de toți beneficiarii din țară nu au importanța lor și că 
pot fi admise derogări de lâ legea planului șl legea contractelor economice. 
Și acești beneficiari au. la rîndul lor, sarcini la export și au de înfăptuit 
programe prioritare sau alte obligații legate de îndeplinirea planului pe 
acest an. De aceea, așa cum s-au angajat cu acest prilej factorii de răs
pundere din întreprinderile investigate, precum și directorul general al 
Centralei industriale de prelucrări metalurgice, în continuare, In cel mai 
scurt timp restantele trebuie, recuperate, intrindu-se apoi intr-un ritm de 
fabricație normal.

• în toate întreprinderile centralei sînt necesare măsuri hotărîte pen
tru întărirea ordinii și disciplinei, pentru ca toți — de la muncitor la 
director — să-și facă datoria, potrivit răspunderilor care le revin. Înțe
legem deci prin aceasta respectarea strictă a prescripțiilor tehnice de ex
ploatare a utilajelor si a tehnologiilor de lucru, utilizarea integrală, efi
cientă a timpului de muncă, exercitarea unei asistențe tehnice calificate 
și a unui control riguros, permanent, pe întregul flux de fabricație, ur
mărirea indeaprpape, zi de zi, schimb de schimb, a realizării producției 
în conformitate cu programele de fabricație.

• De la 1 mai a.c. a intrat în vigoare noua Lege privind retribuirea In 
acord global și în acord direct a personalului muncitor. Exigențele aces
tei legi sînt foarte mari, întrucît leagă nemijlocit nivelul retribuției de 
efortul depus de fiecare, de realizările efective de ordin cantitativ și cali
tativ. Am reaminti, bunăoară, că. potrivit prevederilor acestei legi, planul 
la producția fizică se consideră îndeplinit numai dacă s-au fabricat toate 
sortimentele planificate, depășirile la unele neputînd compensa restantele 
la altele. Cu atit mai mult este în interesul colectivelor cuprinse in inves
tigațiile noastre să acționeze cu răspundere și eficientă pentru recupera
rea in cît mai scurt timp a tuturor restantelor la fabricația de, țevi.

Anchetă realizată de Cornelitl CARLAN și corespondenții „Scinteii"

Foto : Eugen DichiseanuIn secția laminare a întreprinderii de țevi „Republica" din Capitală

O altă întrebare : Cum aflați nou
tățile din domeniul dv. de activitate 
(din (ară și de peste hotare) ? Cu 
toate că toți cei 56 de participanți 
la sondaj au răspuns la această în
trebare. nu am putut reține nici 
măcar două răspunsuri apropiate. 
„Din materialele puse la dispoziție 
de I.N.I.D." ; „Prin intermediul re
vistelor de specialitate și al cataloa
gelor de produse noi" ; „Din cărți 

PROMOVAREA PROGRESULUI TEHNIC
tehnice" : „Din ziare și reviste" ; 
„Prin intermediul televizorului sau 
al radioului" ; „Din informațiile pri
mite de la colegi din alte întreprin
deri sau care fac vizite la tîrguri 
internaționale" ; „Prin participarea 
la conferințe și simpozioane" ; „Din 
lectura brevetelor de invenții" ; „Din 
reviste străine cind am ocazia" ; „Cu 
prilejul schimburilor de experiență".

Desigur, am notat și alte răspun
suri. La o analiză mai atentă rezultă 
Insă că multe, poate prea multe răs
punsuri la această întrebare indică, 
pe de o parte, lipsa unui sistem 
de informare competentă și, pe de 
altă parte, caracterul cu totul îritîm- 
plător al informării de specialitate 
a inginerilor. Cit despre însemnăta
tea cu totul deosebită pe care o are 
acest moment al informării științi
fice într-un domeniu sau altul în 
acțiunea de modernizare a produc
ției, credem că nu mai trebuie să 
insistăm atit timp cît ne propunem' 
ca produsele pe care le fabricăm să 
se situeze la nivel mondial sau să 
fie chiar peste acest nivel. Dar 

derea de țevi din Roman, dar, în 
structură, am înregistrat unele res
tanțe la anumite sortimente. Cauza : 
lipsa de cocs, care ne-a fost asigu
rat cu mult sub necesități. Putem să 
livrăm toate cantitățile stabilite că
tre întreprinderea din Roman dacă 
vom avea cocs". Un răspuns oare
cum bizar pentru un specialist cum 
este ing. Constantin Dan : dacă s-a 
livrat „cantitativ" producția stabili
tă, înseamnă că a existat cocs pen
tru fabricarea fontei și, deci, și a 
oțelului necesar. Prin urmare, ne- 
realizarea unor sortimente de țagle 
nu poate fi pusă pe seama motivu
lui susținut de interlocutor. Nu poa
te fi vorba nici de lipsă de feroa
liaje, întrucît restanțele sînt la țagle 
din oțel carbon. De aceea, îl invităm 
ca, potrivit răspunderilor care-i re
vin, Împreună cu conducerea combi
natului să stabilească măsurile care 
se impun pentru livrarea ritmică, în 
structura sortimentală stabilită, a 
țaglelor pentru întreprinderea de 
țevi din Roman.
• Combinatul de utilaj greu din 

Iași. Interlocutor : ing. Mihai Tuchel, 
șeful oțelăriei electrice : „Nu este a- 
devărât că am fi înregistrat restanțe 
în livrările de oțel-lingou pentru în
treprinderea de țevi din Roman. 
Dimpotrivă, am trimis întreaga can
titate comandată. în continuare, pu
tem să realizăm oțel-lingou pentru 
țevi, dar întreprinderea beneficiară 
va trebui să rezolve problemele le
gate de prețurile de fabricație deoa
rece, livrînd în actualele condiții, în
treaga cantitate solicitată pentru 
anul 1986. Combinatul de utilaj greu 
din Iași ar realiza importante pier
deri financiare".

• întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tirgoviște. Interlocutor : Mircea 
Ianculescu, inginer-șef cu pregătirea 
fabricației : „Pentru cantitatea de ra
corduri speciale pe care trebuie să le 
executăm în primul semestru al anu
lui pentru întreprinderea de țevi 
„Republica" din Capitală ni s-a re
partizat doar jumătate din marca de 
oțel necesară, iar pînă la 30 aprilie 
am primit de la furnizor — Combina
tul siderurgic Hunedoara — doar 60 
la sută. Desigur, avem si noi unele 
probleme privind capacitățile de 
prelucrare. Este cert însă că, dacă 
primeam o cantitate mai mare de 
oțel de marca respectivă, am fi exe
cutat mai multe racorduri.

CONCLUZII

care este adevăratul „nivel mondial" 
este greu, dacă nu chiar imposibil de 
aflat din păienjenișul unui aseme
nea „sistem" informațional întîmplă- 
•tbr, deseori rudimentar, înfățișat de 
participanții la sondaj. Iată de ce 
reconsiderarea întregii activități des
fășurate de cabinetele tehnice din 
întreprinderi și, mai ales, instituirea 
la nivelul județului a unui sistem de 
informare periodică (eventual tri

mestrial), pe grupe de Întreprinderi, 
in funcție de profil, in legătură cu 
cele mai noi realizări tehnice și 
științifice din țară și din lume — 
măsuri conturate în cadrul simpo
zionului — ar fi de certă utilitate 
practică. în acest scop, colaborarea 
strînsă cu I.N.I.D. și O.S.I.M., așa 
cum s-a conturat pe baza unui pro
gram stabilit de comitetul județean 
de partid, va fi, fără îndoială, bina 
primită și cu efecte incontestabile 
pe planul creației tehnico-științifice. 
După cum la fel de eficientă se va 
dovedi și colaborarea mai strînsă cu 
institutele de cercetări de specialita
te din industria construcțiilor de 
mașini, industria ușoară, industria 
prelucrării lemnului, industria ali
mentară, precum și cu institutul 
politehnic din Cluj-Napoca.

Cum circulă experiența 
înaintată ? Există în multe 
unități sătmărene — „Unio", „Mon
diala", „Tricotex", „23 August", în-

APOIIMII TIIDIi la nivelul exigențelor 
HUnIuUlIUnn actualului cincinal

prin generalizarea experienței pozitive
și perfecționarea activității în toate unitățile!

Adăposturile tip gospodăresc 
detronează „moda construcțiilor gigant"

Pomlnd de la cerința, formulată 
în repetate rinduri. de conducerea 
partidului, de a se asigura pentru 
zootehnie construcții simple si func
ționale. în care animalele să-și pună 
in valoare întregul potențial pro
ductiv, pe parcursul anilor au fost 
realizate în multe unități agricoie 
diferite tipuri de adăposturi. cu 
cheltuieli mult mai mici decît cele 
făcute pentru construirea complexe
lor zootehnice de tip industrial. Șl, 
lucru extrem de important, randa
mentele obținute în aceste adă
posturi clasice — cum 11 se spune 
in termenii de referință — le depă
șesc pe cele din adăposturile mo
deme.

Lucrătorii din zootehnie cunosc 
faptul că. lhtr-o anumită perioadă, 
în acest sector au apărut și au fost 
puse în. practică proiecte care nu 
răspund cerințelor de creștera 
și îngrijire a animalelor șl. cu deo
sebire. cerințelor de ordin finan
ciar. Excesele în realizarea unor con
strucții care reclamă mult beton, alte 
materiale deficitare și scumpe si 
care, în plus, sînt neadecvate si dău
nătoare sub raport fiziologic au fost 
deseori combătute. Cea mai bună 
replică dată acestor orientali neeco
nomice este experiența multor uni
tăți agricole in realizarea unor con
strucții cît mai adecvate cerințelor 
de îngrijire a animalelor. Există, in 
același timp. preocuparea pentru 
modernizarea, pentru refacerea unor 
adăposturi mai vechi, care prin ame
najări simple sînt aduse la starea 
de funcționalitate proprie noilor 
construcții zootehnice.

Acestor preocupări le consacram, 
așa cum anunțam în preambulul 
unui articol apărut în paginile ziaru
lui nostru, o suită de materiale, ex
periențe deosebite, opinii din partea 
celor chemați să materializeze pro
gramul de investiții în sectorul 
zootehnic si. mai ales, din partea 
crescătorilor de animale, specialiști
lor din cercetare.

Unitățile agricole din județul Ia
lomița și-au propus să execute in 
acest an un volum total de lucrări 
pentru modernizarea fermelor 
zootehnice in valoare de peste 106 
milioane lei. Este vorba, in special, 
de amenajarea de maternități pen
tru vaci și de creșe pentru vitei, de 
modernizarea sistemelor de evacua
re a dejecțiilor și de dotarea ferme
lor cu instalații de muls, de con
struirea de padocuri pentru animale, 
fînare și spatii betonate pentru si
loz etc.

Toate aceste lucrări prevăzute pe 
anul 1986 constituie o parte integran
tă a programului de moder
nizare a zootehniei județului, ela
borat de organele agricole cu cîțiva 
ani in urmă, pe baza indicațiilor 
comitetului județean de partid. Ideea 
de la care s-a pornit în fundamenta
rea acestui program a fost aceea de 
a se găsi cele mai eficiente soluții 
de modernizare a vechilor grajduri, 
astfel incit numai in cazuri cu totul 
deosebite să se opteze pentru con
struirea de adăposturi noi, ținind 
seama mai ales de costul foarte ri
dicat al acestora.

Punctul de pornire l-a constituit 

treprinderea de materiale de cons
trucții ș.a. — o serie de realizări va
loroase în domeniile tehnic, organi
zării, pregătirii cadrelor ș.a., o serie 
de inițiative care conturează expe
riențe de certă utilitate practică. De 
la această realitate și de la cerința 
cunoașterii și generalizării acestor 
experiențe și-n alte unități (unde 
acest lucru este posibil) am pornit 
cînd am formulat întrebarea : „Cine 

se ocupă de generalizarea experien
ței înaintate (în întreprindere, in ju
deț, pe ramură) ?“ Surprinzător, doar 
șase din cei 56 de participanți la 
sondaj au dat unele răspunsuri 
aproximative : „Poate că ingine- 
rul-șef sau cabinetul tehnic", „Co
mitetul sindicatului", „Direcțiile teh
nice din ministere" ș.a. în rest — 
locuri albe sau pur și simplu „Nu 

Inițiativa Comitetului județean Satu Mare al P.C.R. de a organiza 
un larg schimb de experiență pe tema promovării progresului tehnic 
s-a dovedit a fi deosebit de ufilă. în rîndurile specialiștilor și ale 
muncitorilor s-a creat acea stare de emulație necesară pentru un cli
mat propice dezvoltării creativității (în unele întreprindeTi s-a instituit 
săptămînal un dialog intre muncitori și ingineri, intitulat „Ora 
ideilor noi") ; Întreprinderile au fost puse în situația de a înfățișa, 
în amănunt, „portofoliul" de noutăți tehnice, tehnologice și organi
zatorice cu care demarează în acțiunea de modernizare a producției 
Și programele concrete de perspectivă ; s-au pus bazele unei colabo
rări sistemaHce — cu teme și obiective concrete — cu institute de 
cercetări din țară și cu institute de invățămint superior. Important 
este acum, desigur, ca soluțiile conturate, ideile și propunerile va
loroase să găsească drumul cel mai scirrt spre împlinirea, lor în 
practică.

ferma de taurine a cooperativei a- 
gricole Amara, unde pe scheletul 
unor grajduri dărăpănate s-au refă
cut adăposturi care, atit ca funcțio
nalitate și condiții de viață pentru 
animale, dar mai ales ca nivel de 
productivitate și eficientă a produc
ției, rivalizează cu cele mai bune 
adăposturi. în grajdurile construite 
de cooperatori' acum 30 de ani, din 
cărămidă confecționată pe plan lo
cal, dar redimensionăte sau recom- 
parțimentate potrivit cerințelor im
puse de noua tehnologie de creș
tere și îngrijire, la ferma din Ama
ra se realizează astăzi — prac
tic cu animala avînd același po

Inițiative și opinii ce pledează pentru definirea 
mai clară a tehnologiilor de realizare 

și modernizare a construcțiilor zootehnice

tențial și în condiții de furajare a- 
proximativ egale — o producție de 
aproape 4 000 litri lapte pe vacă fu
rajată, adică de 5—6 ori mai mult- 
decit înaintea modernizării fermei. 
Acest fapt demonstrează ceea ce nici 
nu ar trebui să fie demonstrat — și 
anume că adăpostul. cu tot ce 
decurge din condițiile de funcționa
litate, are un mare efect asupra pro
ducției, asupra stării de sănătate a 
animalelor și, în primul rind, asu
pra condițiilor create îngrijitorilor 
de a asigura tot ce au nevoie anima
lele pentru punerea în valoare a 
adevăratului lor potențial productiv.

în ce au constat de fapt îmbunătă
țirile aduse aici ? In tîi de toate în 
înlocuirea iesleilor laterale cu altele 
amplasate de-a lungul grajdului în 
fața aleii care permite administrarea 
mecanizată a furajelor. Au fost in
troduse apoi instalațiile mecanizate 
de evacuare a dejecțiilor, iar în graj
durile de vaci și instalații care să 
asigure mulsul mecanizat. Materni
tatea și creșa pentru viței au fost 
amplasate într-un grajd comun, e- 
chjpat cu instalațiile necesare. Toate 
grajdurile sînt dotate cu instalații de 
adăpare cu nivel constant. Pentru a 
pune in evidență eficiența investi
țiilor făcute cu modernizarea fermei 
zootehnice, este suficient să arătăm 
că există condiții reale car în urmă
torii doi ani, acestea să fie amortiza
te in totalitate numai din beneficiul 
realizat pe seama sporirii producției 
de lapte și carne. Și ceea ce este deo
sebit de important, oamenii dștigă 
astăzi incomparabil mai mult decît 
înainte, dar acest cîștig lși are izvo
rul în munca lor mai productivă. în 
ordinea și disciplina desăvîrșite care 
caracterizează activitatea întregului 
colectiv.

Dacă la ferma zootehnică a C.A.P. 
Amara modernizarea grajdurilor, a 
procesului de producție în general, 
s-a redus Ia unele modificări și îm
bunătățiri făcute îndeosebi intre pe
reții vechilor adăposturi, la ferma de 
taurine aparținînd LA.S. Slobozia re
facerea grajdurilor a început, în une
le cazuri, chiar de la fundație în

■ fi fi fi fi fi fi
cunosc". Nicidecum, nu vom arunca 
vina pentru această regretabilă la
cună asupra participanților la. son
daj. Dimpotrivă, apreciem sincerita
tea lor. Totuși, o concluzie se impu
ne : specialiștii nu cunosc fluxul 
experienței înaintate, pentru că și 
preocupările, in această privință sînt, 
în cei mai bun caz, sporadice, dacă 
nu chiar lipsesc. Și aceasta nu numai 
in întreprinderi sătmărene, ci și din 
alte județe. Relevînd cu exigență o 
asemenea concluzie, comitetul jude
țean de partid a stabilit o măsură 
judicioasă, cel puțin pentru moment: 
depistarea unui număr de 8—10 ini
tiative și experiențe deosebite — din 
județ și din țară — in domeniile 
tehnic, tehnologic, organizării, con
ducerii ș.a., care să fie extinse, in 
funcție de specificul lor, in unitățile 
din județ. Firește, un tezaur de cer
tă valoare in acest sens, il dețin 
unitățile-etalon stabilite în cadrul 
acțiunii de perfecționare a organiză
rii și modernizare a producției, a că
ror experiență se cuvine a fi stu
diată și generalizată neintîrziat. 

bus. înălțarea zidurilor și a acoperi
șurilor s-a făcut in special cu mate
rialul recuperat de la vechile graj
duri. Aspectul exterior al noilor adă
posturi este asemănător celor vechi. 
Ceea ce s-a schimbat complet este 
interiorul, de fapt spațiul de desfă
șurare a procesului de producție, 
proces care este organizat pe baza 
celor mai moderne principii. Ince- 
pind cu furajarea și sfîrșlnd cu mul
sul, totul este mecanizat. Munca fi
zică a omului este ușurată conside
rabil și, ca atare, el se poate ocupa 
mai mult de îngrijirea corpo
rală și de furajarea animalului, 
de reproducția și de mulsul va

cilor care este, de fapt, sco
pul final al activității îngrijito
rului. S-a mers pînă acolo încit s-a 
interzis mulsul concomitent Ia două 
aparate, nu numai pentru a se pu
tea extrage și ultimele picături de 
lapte, ci și pentru ca vaca să fie 
mulsă întotdeauna cu același aparat. 
Rezultatul : în mai puțin de doi ani, 
producția medie de lapte pe vacă a 
crescut de la 2 100 la 4 000 litri ; pro
centul de natalitate a atins nivelul 
record de 88 la sută, iar sporul de 
creștere în greutate la vițeii mici — 
de 650 grame pe zi. Evoluția viitoa
re a acestei ferme poate fi însă pre
figurată de pe acum, luînd drept 
punct de referință starea de îngri
jire șl de sănătate a tineretului pen
tru reproducție. Pe baza unei ri
guroase și stricte munci de selecție 
s-a ajuns aici la constituirea unor 
grupe compacte de juninci de la cate 
acum, la prima lor lactație, se rea
lizează între 14 și 15 litri lapte pe zi.

Fapt este că atît la ferma C.A.P. 
Amara, dar mai cu seamă la cele a- 
parținînd I.A.S.-urilor Slobozia și 
Urziceni ne-a reținut atenția o sea
mă de procedee și soluții tehnolo
gice care, în concepția celor ce pro
iectează astăzi configurația moder
nelor complexe zootehnice, par a fi 
■depășite sau Ineficiente. La I.A.S. 
Slobozia, bunăoară, medicul veteri-

Cheltuielile - reduse 
la mai mult de jumătate

Acum — după numai doi ani de 
zile — lucrurile se înfățișează cu to
tul altfel la asociația economică in- 
tercooperatistă Oșorhei. județul Bi
hor. profilată pe ingrășarea tineretu
lui bovin. Se muncește cu spor. Ani
malele au vigoarea dorită. Incinta a 
ieșit din starea necorespunzătoare în 
care se găsea. Și toată această schim
bare in bine este în primul rînd ro
dul hărniciei și competentei noului 
director al unității, inginerul zooteh
nist Alexandru Oltean. <

Care este, așadar, secretul reviri
mentului ? Răspunsul primit de la 
muncitorii și specialiștii asociației a 
fost unanim : condițiile mult supe
rioare asigurate aici în ultima vreme.

— Condițiile bune nu se creează 
de la sine, știe oricine, sublinia di
rectorul unității. Trebuie să dove
dești zi de zi inițiativă, chibzuință și 
spirit gospodă
resc. Să alegi și 
să dai curs celei 
mai oportune și 
mai eficiente so
luții.

Și argumenta. 
Cu mai bine de 
doi ani in urmă, 
întreg ciclul de 
îngrășare se des
fășura in două 
hale de tip indus
trial. N-a fost ne
voie de cine știe 
ce analiză pentru 
a desprinde că tocmai condițiile Im
proprii din aceste adăposturi au in
fluențat negativ în bună măsură rezul
tatele. sporurile de creștere în greu
tate. Mai mult, cele două hale, care 
Încorporează mii de tone de ciment 
și fier, au fost lăsate de constructor 
într-o evidentă stare de provizorat. 
Au fost necesare tot felul de 
„cîrpeli" pentru a asigura cît de cît 
condiții acceptabile pentru desfășu
rarea producției. Un exemplu doar : 
in hala pentru vițeii mici, una din
tre cele mai pretențioase si, implicit, 
mai puțin economicoase, a fost 
schimbat sistemul de creștere în cu- 
șetâ. adoptîndu-se sistemul boxelor 
comune cu pat. Avantajele sînt in
contestabile : asigură frorrt de fura
jare mai mare. înlătură afecțiunile 
podale, îmbunătățește confortul în 
ansamblu. Un lucru retine atenția : 
cu toate aceste ajustări. finisarea 
tăurașilor se face tot în grajduri de 
tip gospodăresc. Explicația directoru
lui nu întîrzie să vină :

' — Pentru a-i finisa repede și în
condiții economice. în mod obliga
toriu tăurașii trebuie legați și fura
jați la iesle.

Nu mică ne-a fost nedumerirea, 
așadar, cînd am găsit loturile de 
tăurașl pregătiți pentru livrare in 
grajduri simple, din chirpici, acope
rite cu țiglă. Modernizările aduse a- 
cestora anul trecut — introducerea 
anei cu nivel constant, repararea 
plafoanelor, a ușilor și ferestrelor, 
executarea compartimentărilor nece
sare — au dus în cele din urmă la 
realizarea unor adăposturi simple, 
funcționale si călduroase, în care 
animalele pot fi îngrijite cu mini
mum de cheltuieli și cu maximum 
de folos. Pentru a convinge și pe cel 
mai sceptici de oportunitatea și efi
cienta opțiunii sale, directorul a re
curs la un experiment cu două lo
turi de tăurașl ajunși la finisare. 

Experiența 
edificatoare 

a unei asociații 
intercooperatiste 
din județul Bihor

nar Virgil Oltofeanu, exprimînd un 
punct de vedere întemeiat pe fapte, 
pe rezultatele din această unitate 
care confirmă din plin justețea și 
eficiența orientării spre asemenea 
tipuri de construcții simple, necos
tisitoare. funcționale și cu influen
te pozitive asupra producției, spu
nea. pe bună dreptate, că sînt mul
te. foarte multe problemele care tre
buie discutate și soluționate cu or
ganele de specialitate spre a se eli
mina situațiile in care același tip 
de adăpost este „bun" și la Zim- 
nicea și la Suceava, la Miercurea- 
Ciuc sau la Calafat, și, în același 
timp, spre a se ajunge prin confrun
tare și eliminare la cele mai bune 
soluții valabile pentru aceste tipuri 
de adăposturi. Sînt — ne spuneau 
interlocutorii — multe probleme ce 
trebuie discutate și lămurite, cum ar 
fi. de exemplu, necesitatea păstrării 
patului moale dispus de-a lungul 
ieslei și pe care animalele să stea 
permanent cu picioarele din față, ce
rința de a se schimba actuala con
cepție cu privire la amenajarea 
padocurilor în sensul ca jumătate din 
suprafața acestora să fie betonată, 
iar cealaltă jumătate să fie făcută 
direct pe pămînt, chestiuni legate de 
evacuarea dejecțiilor, de sistemul de 
acoperire a grajdurilor care, dato
rită unor erori de concepție, de
termină apariția acelui condens atît 
de dăunător sănătății animalelor etc. 
etc.

Iată de ce problemele legate de 
realizarea unor construcții zootehni
ce simple și sănătoase pentru ani
male ar trebui să stea mai mult în 
atenția organelor de specialitate, in
clusiv prin organizarea unor schim
buri de păreri cu specialiști din di
ferite zone ale țării, astfel încît să 
sa elimine cu desăvîrșire gigantis
mul. soluțiile nefuncționale și ne
economice, pentru a se ajunge la 
soluții definitive pentru multi ani da 
aici încolo. Acestui scop ii consa- 
crăm. în continuare, spații în pagi
nile ziarului pentru relatarea unor 
experiențe, exprimarea unor opinii 
și puncte de vedere în măsură să 
ducă la o concepție tehnologică op
timă și cît mai clară, în realizarea 
și modernizarea construcțiilor zoo
tehnice.

Florea CEAUSESCU,
Iosif POP, Mihai VISO1U

Unul în halele de tip industrial, ce
lălalt în vecinătate. în grajdurile de 
tip gospodăresc. Rezultatele ? în pri
mul caz. sporul a fost de 500 grame 
în medie pe zi, iar „la iesle", cu 
aceeași furajare. 800 grame pe zi.

Spiritul gospodăresc își dezvăluie 
adevărata eficientă dacă îl rapor
tăm. și e firesc să facem așa. și Ia 
costurile investițiilor. O hală de tip 
industrial are capacitatea a patru 
grajduri în sistem gospodăresc. în
sumate însă, costurile acestora din 
urmă nu sînt nici pe jumătate cit 
ale unei hale, care, iucru îndeobște 
cunoscut, promovează — prin proiec- 
tul-tip, soluții constructive ce duela 
o mare risipă de materiale. în 
schimb, grajdurile pot fi construite în 
regie proprie, valorificind in bună 
parte resurse locale. De fapt, asocia
ția din Oșorhei și-a amenajat tot cu 

forțe proprii, pe 
lingă moderniza
rea grajdurilor, și 
filtrul sanitar, 
bucătăria furaje
ră. două celule 
pentru siloz, dru
muri, platforma 
de la punctul de 
livrare, alte uti
lități.

Nimeni nu-șl 
închipuie însă că 
saltul înregistrat 
de această asocia
ție — printre cele 

mai bune nu numai din județul 
Bihor, ci și din țară — s-a pu
tut produce fără a asigura fura
je în cantități îndestulătoare și în
tr-o structură corespunzătoare , care 
să conțină toate elementele necesare 
unei furajări la discreție, echilibrate. 
Preocupările specialiștilor de aici 
denotă înțelegerea deplină a faptu
lui că nu e suficient să ai doar tone 
de furaje. în detrimentul calității 
lor. în acest an a crescut simțitor 
ponderea leguminoaselor perene. Au 
fost extinse suprafețele cultivate cu 
sfeclă furajeră, știut fiind că un 
kilogram de sfeclă incorporează de 
două ori mai multă proteină decit 
un kilogram din cel mai bun siloz. 
Pentru a asigura un echilibru optim 
al furajării s-a trecut la folosirea ca 
adaos proteic a ureei retardate, du- 
blînd astfel cu o cheltuială minimă 
ponderea proteinei în rația adminis
trată. Efectul ? Scurtarea perioadei 
de îngrășare cu circa 100—150 de zile 
pe fiecare animal.

Iar rezultatele confirmă convingă
tor preocupările amintite. Livrările 
la fondul de stat pe primul trimes
tru. bunăoară, sînt mai mari de 4 ori 
față de plan. Sporul mediu realizat 
este cu 120 grame superior celui pla
nificat. iar greutatea medie de livra
re a depășit 453 kg pe cap de ani
mal. față de 365 kg stabilită prin 
plan, in condițiile in care consumul 
de unități nutritive înregistrat a fost 
inferior celui prevăzut. Sînt randa
mente pe baza cărora unitatea pre- 
Iimină realizarea, pînă la sfîrșitul 
lunii mai. a planului anual de livra
re a cărnii de bovine la fondul de 
stat. Reușită care se constituie de la 
sine într-o experiență de larg in
teres.

Ioan I.AZA 
corespondentul „Scînteli*
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PERMANENȚA IDEALURILOR 
SUPREME, VIBRANTE OMAGII

PATRIEI Șl PARTIDULUI

Cu porțile larg deschise 
spre industrie

(Urmare din pag. I)

Printr-un volum masiv, de aproa
pe 1 000 de pagini, apărut in con
diții grafice deosebite la Editura 
„Cartea Românească", scriitorii din 
Republica Socialistă România oma
giază momentul gloriosului jubileu 
al partidului. Omagiu — 65 de
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român este o reprezentativă 
antologie, cu un sumar impresionant 
atit prin cantitatea materialelor, 
cit și — mai ales — prin bogăția, va
rietatea lor, prin caracterul exem
plar al celor mai multe texte, vădind 
o profundă și nobilă trăire patrioti
că, maturitate de concepție și viziu
ne, în foțme diverse de ex
presie literară. Volumul se des
chide cu un semnificativ citat 
din cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicoiae Ccaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 apri
lie 1986 : „Acum, cînd se împlinesc 
65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român și aproape 100 de 
ani de existență a primului partid 
muncitoresc in România, putem afir
ma cu îndreptățită mîndrie că avem 
un partid puternic, unit, urmat cu 
încredere de întregul popor, că 
partidul nostru nu are și nu va avea 
niciodată țel mai înalt, suprem, decît 
interesele poporului, ale bunăstării 
și fericirii sale, ale independenței și 
suveranității României, decît cauza 
socialismului și comunismului 1" 
Construcția cărții poate fi consi
derată, global, o exemplificare, cu 
fapte cărturărești dintre cele mai 
alese, a ideii că Partidul Comunist 
Român este, așa cum arăta tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, „moștenitorul și 
continuatorul celor mai înalte tra
diții de luptă ale maselor populare 
pentru formarea poporului român, 
pentru dezvoltarea limbii și culturii 
proprii, pentru afirmarea națiunii 
române și a statului național uni
tar — România". în acest sens, 
substanțialul volum apărut la Edi
tura „Cartea Românească" cuprinde 
o serie de texte și fragmente în 
care sint reflectate momente cruciale 
din lupta pentru libertate socială și 
națională, pentru independență și 
neatirnare, episoade ale luptei de 
clasă a proletariatului la sfirșitul 
secolului al XIX-lea și în prima 
jumătate a veacului nostru. Această 
incursiune în trecut este o veritabilă 
istorie prin documente — cu valoare 
științifică sau literară — a formării 
și consolidării conștiinței naționale. 
Sint ilustrate astfel răscoala lui 
Horia, Cloșca și Crișan, revolu
ția condusă de Tudor Vladi- 
mirescu, revoluția de la 1848, 
Unirea Principatelor, proclamarea 
independenței României, făurirea 
Partidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România. procesul 
memorandiștilor din 1894, marea 
răscoală de la 1907, făurirea statului 
național unitar, evenimente cu pu
ternic ecou artistic. Monumentale ni 
se par astăzi celebrele poeme, imnuri 
carp au însuflețită' generații întregi 
In jlupta pentru- libertate : Deștep
tarea României de Vasile Alecsandri, 
Un resunet de Andrei Mureșanu sau 
celebrul Marș al lui Iancu scris 
de C. Negruzzi și N. Bengescu. 
Același eveniment, al revoluției de 
la 1848, este evocat printr-un frag
ment din romanul lui Camil Pe
trescu, Un om între oameni, dar 
și prin inflăcăratele cuvinte ale 
lui Nicoiae Bălcescu din Mersul 
revoluției la români. Documente 
importante, așa cum sint procla
mația lui Tudor Vladimirescu, dis
cursul lui Simion Bărnuțiu la adu
narea de la Blaj din 14 mai 1848, 
proclamarea independenței României 
de către Kogălniceanu, discursul lui 
Nicoiae Titulescu ..România nu poa
te fi întreagă fără Ardeal !“ sau 
cuvintul lui Vasile Goldiș, rostit in 
adunarea de la Alba Iulia de la 
1 decembrie 1918, stau alături de

texte literare antologice, capodopere 
ale poeziei patriotice sau sociale : 
Odă ostașilor români, împărat și 
proletar, Odă la ciocoi.

Incursiunea în istorie se împli
nește firesc in secțiunea dedicată 
evenimentului de la 8 Mai 1921 și 
luptei clasei muncitoare, a întregu
lui popor, condus de partidul comu
nist, pentru libertate. Cîteva poezii 
omagiază direct evenimentul. „In 
miez descătușat de primăvară / a 
fost o zi asemeni 
flăcări n-au pornit 
și nici comete-n 
ră. / / Dar unanim 
înalte, / unind pe 
proletară / în care crez și veac se 
concentrară, / vibră-n adîncul ini
milor calde. // Umană-n toate ziua 
de-nceput / și clipa 
s-a născut / sortit 
lumine 1 // Spre-un 
in fiecare, / părea 
ieșirea vastă-n larg 
de mare / a 
grele flote de 
ne". (Gri gore 
giu, 8 Mai), 
hail Cruceanu 
că momentul creă
rii P.C.R. într-o 
amănunțită rela
tare. Mihail Sado- 
veanu 
pentru 
frontului 
antifascist.
Bogza 
jertfele 
lor 
in Partidul con
științei noastre, 
George Ivașcu redă 
atmosfera încor
dată a deceniului 
al patrulea cînd 
„inițiativele Parti
dului Comunist 
Român și ale alia- 
ților săi reușesc, 
în anii 1934—1936, 
o puternică și sus- 

1 ținută ofensivă de 
tată 
Mai 
proză, însemnări din epocă de
monstrează rolul hotărîtor al parti
dului comunist în lupta pentru eli
berarea de sub jugul fascist, pentru 
democratizarea țării, de la articolul 
de fond din primul număr al „Scin
teii" (15 august 1931) la rela
tarea demonstrației antifasciste de 
la 1 Mai 1939, din „Scînteia", sau 
de la pateticele Ardealul de Emil 
Isac ori Transilvania 1940 de Liviu 
Rebreanu la Trăiască România 
liberă!, înflăcărată proclamație tipă
rită in primul număr din 1943 al 
„României libere", ori la Platforma- 
progrăm a C.C. al P.C.R. (6 sept. 
1.941) și la Declarația C.C. ai P.C.R. 
din ziua de 24 august 1944. Apar e- 
vocări ale ororilor războiului (Ni
coiae Iorga, Mihai Beniue), ale eve
nimentului de la 23 August (Tudor 
Arghezi. Alexandru Rosetti etc.).Șint 
republicate excepționalele articole ale 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, Ti
neretul, viitorul poporului și Frontul 
unic al tineretului din „Scînteia" 
(21 și 22 sept. 1944), In care se făcea 
un apel fierbinte pentru „realizarea 
Frontului Unic al tineretului", pen
tru educarea lui in spirit progresist, 
în vederea ducerii cu succes a luptei 
pentru eliberarea țării. „Asigurarea 
unei învățături progresiste in școlile 
de meserii, în licee și universități 
este o condiție esențială pentru a 
face din tineret forța care să asi
gure viitorul poporului", scria cu 
magistrală clarviziune încercatul 
luptător comunist, in cuvinte de 
o deosebită forță mobilizatoare, ade
vărate programe de acțiune pentru 
apărarea libertăților democratice, 
pentru transformarea revoluționară 
a societății. „Uniunea Tineretului 
Comunist, prin munca sa de mobili-

celorlalte ; / nici 
pe zări .să salte / 
cer nu se-arăta- 
acord de vreri 
veci mulțimea

cînd partidul 
nemuritoarelor 
viitor azi viu

pledează 
realizarea 

popular 
Geo 

înfățișează 
luptători- 

comuniști, iar 
Partidul
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lective muncitorești ce-si 
desfășoară activitatea in 
municipiul Focșani și care 
au realizări mult mai sub
stanțiale de raportat in 
prag de aniversare. Numai 
fabrica de confecții, pe 
trimestrul I al acestui an. 
a realizat aproape 200 de 
modele, din cele peste 600 
cite sint prevăzute in pla
nul anual. Aceeași între
prindere a realizat. în pri
mele patru luni ale anului, 
un plus de 12 milioane lei 
la producția-marfă. 3,5 mi
lioane lei — producție su
plimentară destinată ex
portului. depășind produc
tivitatea muncit cu 4 000 lei 
pe fiecare lucrător. De reți
nut faptul că 80 la sută din 
producția întreprinderii 
este destinată exportului.

întreprinderea de apara- 
taj electric pentru instala
ții a lansat în fabricație, 
in primele patru luni ale 
anului. 28 de noi produse 
de aparatură electrică de 
joasă tensiune, cu 18 mai 
multe decit erau prevăzute 
prin plan.

întreprinderea metalur
gică a introdus in fabrica
ție cel de-al 23-lea profil 
mijlociu, destinat construc
țiilor metalice (solicitat 
atit la intern, cit si pentru 
export). In primele patru 
luni ale anului, producția a 
crescut cu peste 30 la sută 
față de realizările perioa
dei respective din anul tre
cut, pe seama creșterii 
productivității muncii. Ex
portul a crescut, in primele 
patru luni ale anului cu
rent, față de perioada si
milară din anul trecut, cu 
300 la sută.

Fabrica de utilaje si pie
se de schimb pentru indus
tria chimică raportează 
punerea în funcțiune a 
unei stafii pilot pentru pro
ducerea. din span recupe
rat. a pieselor de schimb 
destinate industriei chimi
ce. Anual, această nouă 
capacitate va realiza o pro
ducție de peste 15 milioa
ne lei.

întreprinderea de scule si 
elemente hidraulice și-a 
sporit. în primele patru 
luni ale acestui an. fată de 
aceeași perioadă din anul 
trecut, volumul producției 
destinate exportului cu 43 
la sută. Colectivul între
prinderii raportează. tot
odată. depășirea planului 
de înnoire si modernizare 
a produselor cu 11 la sută, 
introducerea in fabricație a 
unor noi produse, intre 
care scule speciale (freze 
Si cufite de strung) si un 
nou distribuitor hidraulic 
destinat echipării tractoa
relor universale...

Comparație cu 1968 ? Di- 
-farenta- este mult prea 

mare. O diferență care a- 
testă limpede saltul ex
traordinar ce s-a produs in 
viața economică a munici
piului Focșani. De retinut 
că întreaga producție in
dustrială a municipiului 
din anul 1968 se rea
lizează. in acest an. in 
mai puțin de o lună. Nici 
nu e de mirare, dar. că 
ziarul local a devenit nein- 
căpător pentru mulțimea de 
noi fapte de muncă si 
realizări pe care colective
le muncitorești de aici 
le-au consacrat zilei de 1 
Mai și celei de-a 65 a ani
versări a partidului.

jurul marelui obelisc al 
Unirii...

— Producem aici, la Foc
sani. utilai tehnoloaic cen
tru industria chimică, lami
nate. piese de mecanică 
fină, produse din mase 
plastice. vase emailate, 
mobilă de lux. tricotaje, 
confecții — continuă pri
marul explicațiile. Dacă in 
anul Congresului al IX-lea 
al partidului focșănenii 
erau fie viticultori, fie pre
lucrători ai lemnului. fie 

. meșteșugari în micile ate
liere existente la vremea 
respectivă, astăzi realizăm 
produse ale tehnicii de 
virf. multe dintre ele soli
citate pe toate meridianele 
lumii. Meserii moderne 
și-au făcut loc. atrăoind 
miile de tineri care, altă
dată. trebuiau să ia calea 
Brașovului, sau a Ploiestiu- 
lui. sau a Galatiului. sau a 
Capitalei, dacă țineau nea
părat să lucreze in indus
trie. Ca un amănunt, aș 
vrea să vă mai spun că un 
sfert din populația munici
piului învață. Aici. in Foc
șani, avem licee cu tradi
ție. cărora li s-au adăugat 
grupuri școlare industriale 
noi, patronate de tinerele 
întreprinderi. Focșaniul are 
aproape 20 000 de membri 
de partid, cit numărul 
populației anului 1965. Nu
mai in ultimul cincinal, in
vestițiile alocate munici
piului Focșani au fost de 
6.3 miliarde lei. In acest 
răstimp. atit vroductia- 
marfă industrială, cit si 
productivitatea muncii în 

' industrie s-au dublat. Sint 
doar cîteva argumente ci
frice care demonstrează 
clar că sarcinile Congresu
lui al XllI-lea al partidu
lui — in primul rînd du
blarea. pînă in 1990 a pro
ductivității muncii — pot 
fi și vor fi îndeplinite.

In aceste zile aflate încă 
sub semnul recentei sărbă
tori a celei de-a 65-a ani
versări a partidului, presa 
locală abundă de vesti din 
industrie, vesti despre rea
lizări de prestigiu ale co
lectivelor muncitorești din 
municipiul Focșani. Răs
foim colecția ziarului ju
dețean „Milcovul" din prag 
de Armindeni 1968. Si a- 
tunci, ca in fiecare an. co
lectivele de oameni ai mun
cii raportau partidului, in 
cinstea aniversării sale si 
a sărbătorii internaționale 
a celor ce muncesc, despre 
faptele lor de muncă. „Ra
portăm partidului" — chiar 
așa era intitulată rubrica 
de frumos bilanț sărbăto
resc. Să vedem ce conținea 
raportul muncitoresc din 27 
aprilie.,.1968:^ „Colectivul.. 
Fabricii Doaga raportează 
realizarea a 190 mc șpalieri 
pentru vie peste plan ; fa
brica de confecții a reali
zat, dintr-un plan anual de 
100 de modele. 78 de mo
dele de costume pentru 
copii, rochii și rochițe : 
I.M.T.F. a transportat, de 
la începutul anului, 1,85 
milioane tone-kilometri, 
din care 12 000 mc masă 
lemnoasă peste prevederi
le de plan". Șt... cam atit. 
Acum, te intrebi cite pa
gini ar trebui să aibă ziarul 
„Milcovul". fie si numai 
pentru o înșiruire a reali
zărilor atitor si atitor co

zare și organizare a luptei tineretu
lui român, prin munca sa de edu
care a tineretului în spirit democra
tic antifascist, va contribui in mod 
efectiv de a face din tineret un 
factor activ in producție, in știință 
și cultură. Educat in spiritul luptei 
antifasciste consecvente, tineretul va 
contribui la lărgirea și apărarea li
bertăților democratice. Numai așa 
poporul român va putea privi cu în
credere in viitor, fiind sigur că fiii 
săi vor ști să apere cu viața libertă
țile și drepturile cîștigate".

Mărețele previziuni politice de 
atunci s-au împlinit astăzi, în anii 
pe care cu mindrie ii numim „Epoca 
Nicoiae Ceaușescu". Volumul oma
gial alcătuit de Editura „Cartea 
Românească" este o convingătoare 
reflectare a faptului că după 1965, 
urmînd calea firească de democra
tizare culturală și libertate spiritua

lă deschisă de Con
gresul al IX-lea al 
partidului, literatu
ra română a tra
versat o perioadă 
de mari împliniri • 
prin profundul con
ținut de idei și sen
timente, prin di
versitatea formelor 
și formulelor artis
tice, prin valoarea 
deosebită a opere- 

create. Scriito- 
care semnează 
această antolo- 
își aduc astfel, 
poeme, nuvele, 

fragmente de ro
man. texte de cri
tică literară cu ca
racter de 
portrete, 
reportaje, 
noștința 
partidului.

său 
tovarășul

unei

1ABT1DUL 
comi xisr 

HOMAX

sinteză, 
tablete, 

recu- 
fierbinte 
sccreta- 

ge-

presă" îndrep- 
împotriva fascizării țării, 

multe articole, fragmente de 
însemnări

rului
neral,
Nicoiae Ceaușescu, 
permanent indru- 

creației artistice. Ex-
mărturii ale adeziunii, la

almător 
presive 
idealurile comunismului, manifestări 
ale dragostei de patrie, de popor și 
partid, in sensibile și nobile poeme, 
semnează A. E. Baconsky, Cezar 
Baltag, Maria Banuș, Ion Bănuță, 
Ana Blandiana, Franz Johannes 
Bulhardt, Șt. Aug. Doinaș, Geo Du
mitrescu, Cezar Ivănescu, Eugen 
Jebeleanu, Laszloffy Aladâr, Cedo- 
mir Milenovici, Florin Mugur, Gellu 
Naum, Marin Sorescu, Nichita Stă- 
nescu, Niculae Stoian, Virgil Teo- 
dorescu. Dan Verona, Romulus Vul- 
pescu, Violeta Zamfirescu. Alte tex
te sint înflăcărate adeziuni la în
făptuirile prezentului, omagii aduse 
țării, partidului, secretarului său 
general : Fierbinte Omagiu de Ion 
Dodu Bălan, Omul de omenie de 
Șerban Cioculescu, In numele res
ponsabilității de Domokos Geza, 
Eroul și timpul său de Paul F.verae, 
întreaga noastră admirație de Mih- 
nea Gheorghiu, Cel care veghează 
asupra frăției noastre de Hajdu 
Gyozo, Aniversare de George Maco- 
vescu, O sărbătoare a națiunii noas
tre de 
istorie 
tatea 
ilustrată într-o selecție riguroasă, in 
care străbat ideile exemplarității 
morale, angajării sociale a actului 
literar, militantismului și spiritului 
revoluționar, cultului pentru trecutul 
de luptă, pentru sacrificiul comu
niștilor pentru devenirea revoluțio
nară a patriei. Texte de istorie... 
culturală și literară, înfățișind ca
racterul angajat al literaturii actua
le, specificul, individualitatea crea
ției literare din ultimele două de
cenii, așa cum sint cele semnate de 
Al. Philippide, G, Dimisianu, N. Ma- 
nolescu, Lucian Raicu, Valeriu Râ-

Dinu Săraru, Un om pentru 
de Dan Zamfirescu. Reali- 
românească de astăzi e viu

peanu, C. Stănescu, M. Ungheanu, 
sint completate fericit de eseul filo
zofic vorbind despre democrația au
tentică, umanismul revoluționar și 
înfățișarea unui sistem de valori 
specific (Dumitru Ghișe. Socialismul 
și sistemul lui de valori). Toate 
acestea sint rezultatele clarviziunii 
politice . a partidului. activității 
neobosite a „patriotului exem
plar" care este tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, al cărui portret 
moral, în magistrala acțiune revolu
ționară, se desprinde din multe 
texte : „Excepțional arhitect de isto
rie contemporană, exemplar prin 
dinamism și clarviziune, bărbatul 
din fruntea partidului și Republicii 
este o personalitate reprezentativă 
pentru ritmul, pentru anvergura 
construcțiilor socialismului, pentru 
îndrăzneala proiectelor care devin 
fapte". (Constantin Ciopraga). „El 
este un întemeietor, este întemeie
torul însuși, fiind vrednic de o 
dreaptă și sinceră cinstire, așa cum 
e vrednică de laudă ziua, cînd e 
înaltă și cuprinzătoare, cum e vred
nic de laudă și admirație stejarul, 
cind e înalt și falnic, cum e vrednic 
de laudă și de cinstire soarele, cînd 
ajută ierburile și holdele, și pomii 
din grădini și copacii nenumărați ai 
pădurilor, să se înalțe cu semeție 
în lumina în veci nepieritoare a 
vieții" (Ion Lăncrănjan). „Președin
tele Nicoiae Ceaușescu este un om 
al amănuntului practic, al neobosi
tului calcul de detalii și totodată un 
vizionar al proporțiilor grandioase" 
(Edgar Papu). „De-acum se poate 
zice acest lucru în fața viitorului : / 
Ceaușescu este o izbîndă a poporului 
său". (Ion Gheorghe). „Numele 
președintelui României a devenit un 
gir al obiectivitătii, al rațiunii clare 
și al demnității inteligente". (Radu 
Cosașu). „Geniul politic la români 
înseamnă astăzi, cu glorie, un nume 
cunoscut de toată omenirea : 
Nicoiae Ceaușescu". (Corneliu Leu).

Profesiunile de credință, mărturi
sirile scriitoricești, poemele de 
profundă meditație patriotică sau 
istorică, operele inspirate de mo
mente de răscruce ale istoriei re
cente, ca Delirul de Marin Preda, 
Șoseaua Nordului de Eugen Barbu, 
Setea de Titus Popovicî, Pumnul și 
palma de Dumitru Popescu, din care 
sînt publicate fragmente, ori nuvela 
Mări sub pustiuri de D. R. Popescu, 
alături de reportajele oglindind 
mărețele înfăptuiri ale prezentului, 
de poemele-reportaj — sau de 
meditația în rama realității contem
porane, ca în Cronică de George 
Bălăiță — atestă prin valoarea lor, 
prin eliberarea de orice urmă de 
dogmatism sau convenționalism 
marea deschidere culturală din ulti
mii douăzeci de ani, probînd exem
plar faptul că „îndeletnicirea scrii
torului are drept cimp de desfășu
rare partea de veșnicie a propriei 
sale epoci. [...] Istoria unui popor, 
nu înregistrează multe momente de 
creație de amploarea acestuia pe 
care îl străbatem ; îndrăznim să 
afirmăm pe deasupra, ,că niciodată 
scrisul românesc nu a avut un nivel 
de profesionalitate mai ridicat ca 
acum" (Mircea Ciobanu). Valoarea 
literaturii de astăzi, solidaritatea 
morală, civică, politică a creatorilor, 
uniți parcă intr-un „singur mare 
poem" sînt, o dovedește plenar vo
lumul omagial dedicat de scriitori 
marelui jubileu al partidului, conse
cința dezvoltării impetuoase a 
României socialiste în „Epoca 
Nicoiae Ceaușescu", a climatului 
armonios, prielnic dezvoltării perso
nalității, a emulației și afirmării va
lorilor, climat în care întregul nos
tru popor trăiește de două decenii 
încoace, de cind la cîrma națiunii 
noastre se află tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, „omul pentru 
istorie". înflăcăratul apărător al 
păcii și demnitățiKumane.

*

*
*
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• CETATEA DACICĂ DE LA 
CLADOVA-ARAD. In cadrul cercetă
rii arheologice din județul Arad — ne 
comunică tovarășii Vasile Boroneanț de 
la Muzeul de istorie și artă al muni
cipiului București, și G. Pascu Hufezan de 
la Muzeul județean Arad — un loc impor
tant il ocupă complexul de la Cladova 
(comuna Păuliș), situat pe o terasă a dea
lului „La cetate", la ieșirea Mureșului din 
defileu. Cele mai vechi urme de 
viețuire surprinse aici aparțin paleoliticu
lui mijlociu și superior. Peste stratul paleo
litic se suprapune o așezare din prima 
epocă a fierului (Hallstatt) : din această 
perioadă datează o primă fortificare a te
rasei cu val și șanț de apărare, locuin
țele, vetrele de foc, ceramica descoperite 
aici demonstrind o locuire intensă a te
rasei.

In epoca dacică clasică (secolele II l.e.n. 
— II e.n.) sint refăcute valul și șanțul 
de apărare ; inventarul arheologic, locuin
țele. gropile de provizii documentează 
existenta unui centru economico-adminis- 
trativ si militar cu un rol important in 
sistemul fortificațiilor dacice de pe valea 
Mureșului inferior. Sfirșitul său trebuie 
pus în legătură cu cucerirea romană. Deși 
nu au fost surprinse intr-un strat bine de
finit. există elemente (in special ceramică) 
care pledează pentru o așezare daco-roma- 
nă la Cladova. din secolele III—IV e.n. 
(Tristan Mihuta, corespondentul „Scinteii").

• CASTRUL ROMAN DE LA 
MĂLAI EȘTI - PRAHOVA. Cercet£- 
rile arheologice de salvare întreprinse tn 
anul trecut au confirmat existenta la Mă- 
lăiești, la confluenta Teleajenului cu Văr- 
bilăul, a unui castru roman de pămînt, ne 
informează arheologul Dan Lichiardopol. de 
lă Complexul muzeal județean din Ploiești. 
Piesele de armament și harnașament des
coperite certifică prezența in castru a unor 
trupe de cavalerie, infanterie și prăștiași, 
dar în stadiul' de acum al cercetărilor nu 
se pot preciza unitățile care au staționat 
aici. Descoperirea. în cuprinsul castrului, a 
unor fragmente ceramice de certă factură 
dacică îndreptățește opinia despre pre
zenta în castru ori în preajma lui a popu
lației geto-dacice — nouă mărturie a con
viețuirii și simbiozei daco-romane.

ÎNVĂTĂMlNTUL SUPERIOR AGRONOMIC
-mai adine implicat în modernizarea producției
Facultățile cu profil agrono

mic funcționează in cinci centre 
universitare și. nu se numără 
printre cele mai ample e- 
xistente aici, în schimb au 
reușit să se impună prin- 
tr-o intensă emulație și răs- 
pîndire a spiritului științi
fic cu mult peste limitele 
perimetrului lor. Procesul inte
grării invățămintului cu cerce
tarea și producția le-a amplifi
cat prestigiul tradițional de 
„laboratoare ale recoltelor bo
gate" și astăzi, pe lingă promo
țiile valoroase de specialiști 
formate aici, zeci și zeci de 
cooperative agricole, I.A.S.-uri, 
S.M.A.-uri nu numai din zona 
orașelor București, Cluj-Napo- 
ca, Iași. Timișoara sau Craiova, 
ci, practic, din intreaga țară, 
sînt luate sub patronaj științi
fic, ășădar, nemijlocit și- per
manent îndrumate să-și perfec
ționeze oamenii și tehnologiile, 
să obțirtă rezultate superioare 
in producția agricolă. Mai mult 
încă : cercetarea științifică in 
regim de contract economic, la 
care participă, practic, toate 
cadrele didactice universitare și 
o mare parte dintre studenți, 
fructifică an de an in crearea 
sau îmbunătățirea unor noi 
soiuri de plante și animale, 
tehnologii și: metode moderne 
de cultură a solului, seruri și 
vaccinuri. în elaborarea unor 
prestigioase cursuri și tratate 
de specialitate. Anual, zeci și 
zeci de milioane lei sint obți
nuți numai din contracte eco
nomice cărora li se adaugă va
loarea-exemplară a producțiilor 
realizate in stațiunile didactice 
experimentale, adevărate stații- 
pilot cu care sint înzestrate as
tăzi toate unitățile de invăță- 
mint superior agronomic din 
țara noastră.

Institutul agronomic „Dr. Pe
tru Groza" din Cluj-Napoca nu
mără nu mai mult de 1 300 stu- 
denți la cursuri de zi și la cele 
fără fregvantă, dar printr-o 
bună organizare a procesului de 
învățămint. de cercetare și de 
producție și-a amplificat necon
tenit contribuția la dezvoltarea 
si . modernizarea agriculturii. 
Dacă în urmă cu aproape un

deceniu contractele economice 
nu depășeau» anual un milion 
de lei, valoarea acestora pentru 
1986 urcă la 17 milioane lei ; 
numai în cincinalul trecut au 
fost încheiate .501 contracte de 
cercetare totalizind 54,6 milioa
ne de lei, dintre care majori
tatea fiind consacrate soluțio
nării unor probleme prioritare 
cu care se confruntă unitățile 
agricole. Și totuși, oricit ar fi 
de ilustrative, nu elementele 
statistice sint aici cele mai grăi
toare, Elocventa cea mai inaltă 
aparține faptelor împlinite la

și ele sint acum larg difuzate 
in toată zona Transilvaniei, 
prin numărul apreciabil de re
producători cu inaltă valoare 
genetică livrați anual și prin 
tehnologiile de creștere și ex
ploatare a acestora, elaborate 
deopotrivă de universitarii a- 
gronomi din Cluj-Napoca. Un 
colectiv științific interdiscipli- 
nar, in care sînt antre
nați și studenți. a pus, de 
asemenea, la punct o nouă li
nie proprie de oaie cu lină fină, 
bine adaptată zonei colinare, a 
cărei fază de omologare se a-

EXIGENTE NOI, SUPERIOARE IN PREGĂTIREA
SI PERFECTIONAREA SPECIALIȘTILOR

Cluj-Napoca, chiar dacă unele 
dintre acestea, bucurindu-se de 
aprecieri unanime, au pătruns 
atit de adine in realitatea coti
diană a agriculturii incit, une
ori. cu greu li se mai desco
peră izvorul.

Din această perspectivă să re
ținem mai întîi faptul că, la 
chemarea repetată a secretaru
lui general al partidului, rostită 
inclusiv cu prilejul Congresului 
științei și invățămintului, cit și 
al recentei plenare a C.C. al 
partidului, universitarii agro
nomi își concentrează în mare 
parte atenția și eforturile asu
pra soluționării optime a pro
blemelor referitoare la creșterea 
eficienței economice în agricul
tură. Prof, univ. dr. Alexandru 
Salontai și prof. univ. dr. Va
sile Stănescu, rectorul și, res
pectiv. prorectorul Institutului 
agronomic, ne-au înfățișat pe 
larg cum la Cluj-Napoca a fost 
elaborat și introdus în aplicare, 
mai ales pe calea contractelor 
economice, un amplu program 
de ameliorare a raselor de ani
male: bălțata românească a do- 
bindit astfel noi linii autohto
ne. mai productive și mai re
zistente decit cele anterioare,

propie de sfirșit ; după apre
cierile specialiștilor, însușirile 
de calitate ale acestei linii vor 
face „concurentă" rasei Meri
nos tip „Mănăștur", o creație 
aparținînd tot universitarilor 
din Cluj-Napoca, apreciată as
tăzi în întreaga țară. Să amin
tim. de asemenea, programul de 
profilaxie genetică, incluzînd 
elaborarea mai multor tratamen
te medicamentoase (în ultimii 
ani aici au fost brevetate 8 
medicamente, prin folosirea că
rora, unele unități agricole de 
producție au obținut reducerea 
infecundității la animale cu 
circa 15 la sută), punerea la 
punct a unei metode originale 
de determinare a sexului puilor 
de o zi după culoarea pufului, 
prin care se elimină costisi
toare manopere tradiționale 
ș.a.m.d. Și, desigur, exemplifi
cările de acest gen ar putea 
continua cu realizări din toate 
sectoarele producției agricole, 
între care la loc de frunte se 
situează faptul că Institutului 
agronomic din Cluj-Napoca i 
s-a încredințat aplicarea pro
gramului național de cultură a 
hameiului ; aici au fost breve

tate trei soiuri de hamei româ
nesc, superioare sub raportul 
producției de sămînță, cit și al 
valorii nutritive (frunzele și 
lăstarii constituie un furaj bo
gat în proteine, care sporește 
producția de lapte).

Zootehnia, medicina veterina
ră sînt considerate, pe bună 
dreptate, sectoarele agricole 
care, in etapa actuală, necesită 
cu precădere contribuția știin
țifică a universitarilor. Iar o 
asemenea contribuție nu se lasă 
așteptată, așa cum o dovedește 
și activitatea desfășurată la In
stitutul agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad" din Iași. Numărul 
studenților și al cadrelor didac
tice nu-1 depășește pe cel de la 
Cluj-Napoca, dar, ca și acolo, 
dimensiunea numerică este „re
cuperată" prin realizări didac
tice și științifico-tehnice de 
înalt prestigiu. Spre exemplifi
care este suficient să amintim 
organizarea Fermei zootehnice 
Rediu din cadrul stațiunii di
dactice experimentale ; toate 
lucrările, inclusiv lucrările de 
întreținere și sanitar veterinare, 
specifice acestei ferme model, 
adăpostind sute de vaci cu viței, 
mii de oi, porci, cai, din ce în 
ce mai multe familii de albine, 
un sector complet automatizat 
cu aproape o sută mii de 
păsări, cu instalații specia
le de valorificare a energiei 
solare, eoliene, a biogazu- 
lui, se efectuează numai și 
numai de studenți, sub îndru
marea cadrelor didactice, obți- 
nîndu-se de aici venituri anuale 
de peste 7 milioane de lei. în 
baza unui contract de cerceta
re. specialiști în tehnologia 
creșterii animalelor, geneticieni 
și amelioratori ai Institutului 
agronomic din Iași au elaborat 
de curind metoda de utilizare 
a aeroionilor negativi în creș
terea industrială a păsărilor de 
ouă și de carne ; aplicată acum 
în mai multe unități economice, 
metoda a dus la creșterea 
producției de ouă cu 9 la sută 
și Ia un spor în greutate al pui
lor de carne cu peste 5 la sută. 
Prin onorarea unui serial de 
contracte economice, a fost ela-

borată o schemă de ameliorare 
pentru rasele de taurine și ovi
ne folosite in zona de est a tă
rii (producția de lină fină 
este de patru ori mai mare 
pe fiecare oaie, iar producția 
de lapte depășește constant 
cinci mii litri pe cap de vacă 
furajată). La Institutul agrono
mic din Iași s-a obținut, de 
asemenea, noul tip de cal utili
tar, „calul de Bucovina", cu o 
remarcabilă capacitate de trac
țiune (dublează capacitatea ca
lului „Hutul").

Iar asemenea realizări re
marcabile pot fi identificate in 
activitatea fiecărei facultăți. 
Direcția agricolă a județului 
Suceava a apelat la universi
tarii agronomi din Iași pentru 
cercetări și amenajări de noi 
drenaje și, iată, astăzi, tehno
logiile au fost astfel perfecta
te incit, aplicate pe circa 15 
mii de hectare din bazinul 
hidrografic al Fiului Moldova, 
unde terenurile sînt în pantă, 
cu soluri grele, argiloase, cu 
exces de umiditate, au dus 
la obținerea unor producții de 
virf la cartofi (peste 30 tone la 
hectar), și la in (circa 10 tone 
la hectar), în condiții de neiriga- 
re. Pe aceeași linie de inaltă 
eficiență economică se Înscriu 
și contractele de cercetare re
feritoare la crearea a noi linii 
de bromus, o plantă furajeră 
cu producții sporite de masă 
verde, la creșterea potențialu
lui economic al unor bazine 
viticole de mare valoare, prin 
care se confirmă o dată mai 
mult prestigiul școlii viticole 
ieșene, la producerea serurilor 
și vaccinurilor veterinare 
etc. Așa se și explică faptul 
că valoarea contractelor eco
nomice încheiate de universita
rii agronomi din Iași aproape 
că s-a dublat in 1985, față de 
anul 1984.

Dar poate că realizarea cea 
mai de preț a celor două in
stitute este faptul că ele au 
statornicit o largă conlucrare, 
un spirit interdisciplinar, pros
pectiv, novator, de complinire 
și impulsionare a propriilor e- 
forturi, nu numai intre cadre 
didactice, între catedre și fa
cultăți de profil diferit, ci și 
între toate acestea și absol
venții care astăzi lucrează ca 
specialiști ai ogoarelor și, în 
același timp, participă la ono
rarea unor importante contrac
te economice, perfecționîndu-și 
necontenit pregătirea inclusiv 
pe această cale. Cu sprijinul

acestora, cele două institute au 
îmbunătățit programele de 
practică ale studenților, le-au 
accentuat finalitatea aplicativă 
și le-au sporit eficiența în cu
prinsul unitar al procesului de 
pregătire și perfecționare a 
specialiștilor din agricultură.

Ceea ce, desigur, nu înseamnă 
că, evaluate fiind din această 
perspectivă calitativă, toate as
pectele procesului de învățămint 
intrunesc cele mai înalte exi
gențe. Prof. univ. dr. Alexandru 
Salontai, rectorul din Cluj- 
Napoca, ne-a vorbit deschis 
despre pregătirea insuficientă 
a studenților in domeniul me
canizării, explicabilă in bună 
măsură prin faptul că, deși 
gama de mașini agricole a in
stitutului a fost considerabil 
sporită, un curs opțional de 
profil („Exploatarea parcului 
de tractoare și mașini agrico
le") a fost recent scos din pla
nul de învățămint „pe motiv că. 
întîi, un curs de «Tractoare și 
mașini agricole- se predă în 
primul an, iar în al doilea rînd, 
că noțiuni de mecanizare se 
învață și în liceele agroindus
triale. Se pierde insă din 
vedere — sublinia pe bună 
dreptate profesorul Salontai — 
nu numai că, în decursul ani
lor, tehnologia mașinilor agri
cole avansează rapid, ci mai 
ales faptul că studenții insti
tutului nostru, ca, de altfel, ai 
tuturor institutelor agronomice, 
provin doar într-o mică mă
sură dintre absolvenții liceelor 
agro-industriale, tocmai pentru 
că, în multe dintre acestea, ca
litatea pregătirii în discipline
le fundamentale este insufi
cientă. De aceea sintem de 
părere ca, începînd din anul 
viitor, în programul concursu
lui de admitere să se pună un 
mai mare accent pe disciplinele 
fundamentale, așa cum. de alt
fel, se procedează și la celelalte 
institute cu profil tehnic".

— Dar în felul acesta nu-i
veți nedreptăți tot pe absolven
ții liceelor agro-industriale ?

— Nu, tocmai pe această cale 
s-ar ajunge ca in liceele cu 
acest profil matematica, fizi
ca, chimia, biologia să-și gă
sească importanta ce Ji se cu
vine, pe măsura aportului lor 
in formarea specialistului agro
nomic de cea mai înaltă cali
tate și a toiului acestuia in 
modernizarea producțiilor agri
cole.

*
*

*
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• DIN TEZAURUL DE VALORI 
Șl FRUMUSEȚI ALE STRĂBUNI
LOR. înfățișăm astăzi cititorilor noștri o 
remarcabilă creație plastică, un unicat al 
artei neolitice din țara noastră. Este vorba 
despre un vas antropomorf, numit pentru 
frumusețea și armonia proporțiilor „Venus 
de la Vidra", după numele localității (aflată 
la circa 20 km de București) unde a fost 
descoperit In urmă cu mai bine de cinci 
decenii. Vasul, înalt de 480 milimetri, da
tează de circa 5 000 de ani. în
treaga suprafață a vasului — aflat în 
colecțiile Muzeului de istorie și artă al 
municipiului București — este acoperită 
eu ornamente geometrice. Inciziile, petele 
de culoare ii conferă vasului o remarcabilă 
frumusețe.

• FORTIFICAȚIILE MEDIEVA
LE ALE TRANSILVANIEI. Sub acest 
titlu, revista „Magazin istoric", din aprilie 
1986, publică sub semnătura lui E. Bader 
un articol despre fortificațiile ridicate in 
evul mediu pe acest străvechi pămînt ro
mânesc. Autorul a identificat nu mai puțin 
de 927 de fortificații transilvane (intre 
acestea 89 de cetăți țărănești, 253 blserici- 
cetăți, 75 castele-cetăti. 453 cetăti voievo
dale etc.), cifră impresionantă și mai grăi
toare decît orice alt fapt pentru uriașul 
efort făcut de locuitorii acestei vetre de 
pămînt românesc in vederea apărării gliei 
străbune în fața celor care au incălcat-o cu 
cuget dușman. Ele stau mărturie peste vre
me. cum se subliniază in articol, „unui 
eroic trecut de luptă, alcătuind in același 
timp un inestimabil patrimoniu cultural 
și artistic".
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Mihai IORDANESCU

• „DOMNUL TUDOR" SI 
ROMÂNII DE PESTE CARPAȚI. 
„îndrumătorul în Arhivele Statului — ju
dețul Cluj", volumul II — editat recent — 
prezintă, între altele, în cele peste 
600 de pagini ale sale mai multe 
documente din fondul primăriei munici
piului Turda, unele dintre acestea referin- 
du-se la revoluția din 1821 condusă de 
Tudor Vladimirescu ; documentele ilus
trează temerile autorităților habsburgice în 
fata largului ecou al acesteia peste Car- 
pati, măsurile adoptate pentru a-i limita 
audienta în conștiințe, oferind, astfel, noi 
atestări ale legăturilor dintre românii de 
pretutindeni. De pildă, guberniul transil
van, printr-un ordin, face cunoscut autori
tăților din orașul Turda că, potrivit unui 
decret aulic, se interzice transportul arme
lor și munițiilor in Tara Românească și 
Moldova. Prin alt decret aulic se 
atrăgea atenția proprietarilor de pămînt, 
comerciantilor și meseriașilor să fie vigi- 
lenti ca răsculatii de peste munți să nu-și 
poată procura de aici arme. De asemenea, 
se interzicea, pinâ la noi dispoziții, elibe
rarea pașapoartelor pentru Țara Româneas
că și Moldova. (M. Oprea, corespondentul 
„Scinteii").

Grupoj realizat de Silviu ACHIM
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Tovarășului SINAN HASANI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Stimate tovarășe Hasani,
Cu prilejul învestiturii dumneavoastră ca președinte al Prezidiului Repu

blicii Socialiste Federative Iugoslavia, vă adresei, în numele poporului 
român și al meu personal, calde felicitări și urări de succei in îndeplini
rea înaltei funcții ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că raporturile tradiționale de prietenie și cola
borare pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia se vor amplifica și aprofunda în con
tinuare, în interesul popoarelor noastre, al Cauzei socialismului, destinderii 
fi păcii în lume.

Cronica zilei

PARTIDUL COMUNIST ROMAN
centrul vital al națiunii noastre socialiste

(Urmare din pag. I)
rial și spiritual al oamenilor mun
cii. întărirea independentei si suve
ranității României socialiste, parti
ciparea tot mai largă a tării noas
tre. pe baza principiilor egalității și 
avantajului reciproc, la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale.
România „Epocii 

Nicolae Ceaușescu" — epoca cea 
niai bogată în împliniri din în
treaga Istorie a patriei — se pre
zintă astăzi lumii ca o tară indus- 
trial-agrară. cu o industrie puterni
că, modernă, cu o agricultură socia
listă în plin progres, ca o tară a 
demnității, libertății și democrației. 
Viața demonstrează că Partidul Co
munist Român constituie o uriașă 
forță politică, că obiectivele stabi
lite de partid, in consens cu voința 
Si interesele fundamentale ale în
tregii națiuni, înflăcărează masele, 
mobilizează toate energiile creatoa
re ale țării, ilustrind realismul 
tezei, de o deosebită valoare prin
cipială și practică, a secretarului 
general al partidului nostru potri
vit căreia „socialismul se constru
iește cu poporul și pentru popor".

Procesul revoluționar de dezvol
tare a României, de înălțare a ei 
pe noi piscuri de civilizație si pro
gres este neîntrerupt. Congresul al 
XIII-lea al partidului a deschis în 
fata poporului noi orizonturi ale 
devenirii socialiste a patriei. în
tr-un amplu efort constructiv, toți 
oamenii muncii au trecut la reali
zarea celui de-al 8-lea plan cinci
nal. 1986—1990, care marchează O 
nouă etapă de dezvoltare economi- 
co-sociâlă a țării. Obiectivul stra
tegie fundamental al noului cinci
nal este trecerea, pină în 1990. a 
României de la stadiul de tară în 
curs de dezvoltare la un stadiu su
perior, de tară mediu dezvoltată. 
Pentru înfăptuirea acestui obiectiv, 

^partidul nostru pune pe primul plan

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
PRAHOVA : Producție 

fizică suplimentară
Numeroase colective muncito

rești din industria județului Pra
hova Înregistrează o productivita
te a muncii mult sporită față de 
Sarcinile planificate. Pe această 
bază a fost realizată de la 
începutul anului și pină in 
prezent, suplimentar față de pre
vederile planului, o importantă 
producție fizică materializată în 
11 300 tone cărbune energetic, a- 
proape 17 milioane mc gaz metan 
utilizabil, 3 430 tone oțel aliat su
perior, 10 instalații de foraj F-200 
(in echivalență), mașini-unelte aș- 
chietoare în valoare de aproape 10 
milioane lei și multe altele. Dato
rită unor comenzi exprese ale par
tenerilor 6trăini. o mare parte din 
acest spor de producție a fost li
vrată la export, 11 importante uni
tăți industriale depășindu-și planul 
la acest capitol. Cele mai însemna
te rezultate in domeniul creșterii 
productivității muncii șl depășirii 
sarcinilor de plan la producția- 
marfă industrială au obținut oa
menii muncii de Ia mina Filipeștii 
de Pădure, întreprinderea de în
grășăminte chimice Valea Călugă
rească, fabrica de mașini-unelte de 
la întreprinderea „1 Mai" Ploiești, 
întreprinderea de utilaj petrolier 
și reparații Teleajen și altele. (Con
stantin Căpraru).

VASLUI : Intensă 
activitate pe șantierele 

de investiții
Lucrătorii întreprinderii antre

priză de construcții-montaj și ai ■ 
brigăzilor Trustului de construcții 
industriale Iași, care își desfășoară 
activitatea în municipiul Vaslui, 
acționează în aceste zile într-un 
ritm susținut pentru realizarea la 
termenele prevăzute a obiectivelor 
de investiții de la noua centrală 
termică urbană, din unitățile eco
nomice de pe platformele indus
triale și de pe șantierele de locuin
țe. Datorită unei mai bune aprovi-

tv vremea
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. O re

sursă importantă a producției : 
recuperarea și introducerea in 
circuitul productiv a materialelor 
refoloslblle

20,35 50 de ani de la procesul luptăto-

INTRE 25-30 MAI

Vaccinarea antipoliomielitică a copiilor
între 25—30 mai a.c. se va admi

nistra vaccin antipoliomielitic la co
piii născuți intre 1 februarie 1985 — 
SI martie 1986.

La această imunizare sînt invitați

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

dezvoltarea intensivă a industrie!, 
agriculturii și celorlalte ramuri, 
accentuarea laturilor calitative., de 
eficientă ale întregii activități eco
nomice. în această privință, un rol 
determinant. il au înfăptuirea cu 
fermitate a noii revoluții tehnico- 
știintifice și a noii revoluții agrare, 
traducerea cu consecvență în viată 
a programelor de organizare știin
țifică și modernizare a proceselor 
de producție, urmind ca pe această 
bază să se realizeze în actualul 
cincinal cel puțin o dublare a pro
ductivității muncii.

Desigur, intrarea țării noastre în- 
tr-un nou stadiu de dezvoltare eco- 
nomico-socială si trecerea, incepînd 
cu anul 1986, la realizarea in fapt 
a hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. impun cu necesitate afir
marea tot mai puternică a rolului 
de forță politică conducătoare a 
partidului, ridicarea la un nivel ca
litativ superior a întregii activități 
a organelor și organizațiilor de 
partid. Evidențiind această cerință, 
in cuvîntarea rostită la Adu
narea solemnă organizată cu pri
lejul aniversării a 65 de ani 
de la făurirea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ă subliniat : 
„Trăgind toate învățămintele din 
activitatea sa îndelungată, trebuie 
să acționăm, cu toată hotărîrea, 
pentru întărirea continuă a parti
dului, a unității și forței sale or
ganizatorice și ideologice, pentru 
creșterea permanentă, în raport cu 
noile condiții, a rolului său politie 
conducător în toate domeniile de 
activitate".

De bună seamă, creșterea con
tinuă a rolului politic conducător al 
partidului în întreaga societate 
presupune îmbunătățirea organiză
rii si conducerii activității de partid, 
perfecționarea permanentă a stilu
lui și metodelor 
gânizatiilor de 
forței, vigorii si 
tionar de luptă, 
plicarea lor 

de muncă ale Or- 
partid, păstrarea 

spiritului revolu- 
.. integrarea și im- 
tot mai profundă în

zionări tehnico-materiale și, in 
special, organizării superioare a 
muncii și extinderii metodelor in
dustriale de mare productivitate, in 
perioada care a trecut din acest an 
constructorii vasluieni au reușit să 
depășească planul valoric la con- 
strucții-montaj cu 20.2 milioane 
lei. Ei au finalizat și dat astfel in 
funcțiune șase noi capacități de 
producție, au pus la dispoziția ba- 
menilor muncii peste 320 aparta
mente. iar in prezent lucrează in
tens ta alte 400 apartamente aflate 
în diferite stadii de execuție, la 
finalizarea altor capacități de -la 
centrala termică, precum și a unor 
obiective agroindustriale și cultu
rale. (Petru Necula).

CONSTANȚA: Un 
mare pasaf rutier

La Constanța a fost finalizat . 
dat în exploatare un mare pasaj 
rutier pe centura de vest a orașului. 
Pasajul are 22 deschideri.și o lungi
me totală de 485 metri, traversind 
șoseaua Filimon Sirbu și 11 linii de 
cale ferată pe ruta feroviară Con
stanța — Palas. La realizarea lui, 
constructorii din cadrul Centralei 
de antrepriză generală pentru con
strucții hidrotehnice au folosit so
luții moderne, de mare eficiență 
economică, unele în premieră na
țională, care au permis finalizarea 
lucrării cu 20 de luni în avans.

Noul pasaj răspunde, dezvoltării 
economice și sociale impetuoase a 
zonei de vest a orașului, fluidizind 
traficul intens pe aceste artere 
circulație. (George Mihăescu).

și

de

ARGEȘ:
Noi locuințe pentru 

oamenii muncii
în județul Argeș, constructorii 

de locuințe au dat în folosință, in 
ultimele două decenii. 76 000 apar
tamente. La Pitești, Cimpuiung și 
Curtea de Argeș, peste 80 la sută 
din populație locuiește in aparta
mente noi. confortabile. Și-au 
schimbat înfățișarea tinerele orașe

rllor comuniști șl antifasciști de 
la Brașov. Primăvară la Ulmi 
(color) — reportaj

20.50 Cîntecul $1 poezia acestor ani 
eroici (color). Arc luminos 
deasupra României

21,05 Lurhea contemporană și confrun
tările de Idei • Criza valorilor în 
capitalism — documentar

21,25 Serial științific (color). „Din tai
nele mărilor". Un film de Jacques 
Yves Cousteau. Episodul 1

21.50 Telejurnal

să se prezinte la dispensarele medi
cale localnicii, flotanții, cit și 
aflați temporar în alte localități 
cit cea de domiciliu, cu copiii 
grupa de vîrstă menționată.

(Agerpres)

cei 
de- 
din

Joi, s-au încheiat, la București, lu
crările celei de-a IX-a sesiuni a Co
mitetului economic mixt româno- 
japonez.

Au fost analizate noi căi si mo
dalități menite să conducă la lărgi
rea si diversificarea schimburilor 
comerciale pe baze reciproc avanta
joase. la amplificarea cooperării in
dustriale și tehnieo-știintifice dintre 
întreprinderi românești de specialita
te și firme japoneze în domenii de 
interes comuri. Au fost abordate, de 
asemenea, aspecte privind colabora
rea româno-japoneză pe terțe piețe.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comitet au 
semnat protocolul sesiunii.

Delegația japoneză a avut, in 
aceeași zi. întrevederi la conducerile

munca și viata fiecărui colectiv. în 
acest sens, avind în vedere faptul 
că realizarea planurilor și progra
melor de dezvoltare economico- 
șocială a tării constituie latura 
esențială, fundamentală ă întregii 
activități de partid. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
pregnantă că este necesar, mai 
mult ca orieînd., să crească nivelul 
de răspundere in munca tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor organelor de stat, a con
siliilor de conducere ale oamenilor 
muncii, de SUS pină jos. să sporeas- 

' că răspunderea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, în calitatea 
lor de adevărati stăpini ai tării, de 
proprietari, producători si benefi
ciari. Mai presus de toate, pornind 
de la principiul fundamentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — si 
anume, acela că partidul este un 
organism viu, dinamic, aflat in per
manentă transformare și dezvoltare 
— este necesar să se găsească 
cele mai bune căi de organizare ă 
muncii si vieții întregii națiuni, in 
vederea îndeplinirii neabătute a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., a Programului partidului.

în această primăvară aniversară, 
primăvară de muncă și de neîn
treruptă luptă pentru pace, gîndu- 
rile noastre, ale tuturor, se în
dreaptă firesc către partid — cen
trul vital al națiunii noastre socia
liste — și către cel mai iubit fiu 
al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general ai partidului, 
președintele Republicii, cu hotări- 
rea de a acționa cu dăruire si spirit 
revoluționar pentru realizarea in
tegrală. la toți indicatorii, a planu
lui pe acest prim an al cincinalului, 
pentru înfăptuirea exemplară a ma
rilor obiective de dezvoltare eco
nomică și socială a tării stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului. spre a asigura înaintarea 
continuă a României spre telurile 
luminoase ale socialismului Si co
munismului.

Topoloveni si Costești. în centrele 
cărora au fost construite cite 1 000 
apartamente. Satul Mioveni a de
venit orașul constructorilor de au
toturisme „Dacia", numârind 
16 500 apartamente. Centre civice 
cu aspect de oraș au acum și co
munele Mărăcineni. Bascov și al
tele. Zestrea edilitară a localități
lor argeșene este in continuă creș
tere. Printre cele mai recente rea
lizări ale constructorilor de aici se 
situează noul cartier ..Progresul" 
din Curtea de Argeș, precum și 
noile ansambluri situate pe stră
zile „î Mai" și „Banatului" din 
Pitești. (Gheorghe Cirstea).

TELEORMAN : Economii 
de metal

Concomitent cu eforturile îndrep
tate spre exploatarea optimă a în
tregului Dare de sonde, oamenii 
muncii de la Schela de producție 
petrolieră Videle acordă o atenție 
deosebită recuperării, reconditiohă- 
rii si refolosirii pieselor de schimb 
si a țevilor de extracție. în perioa
da care a trecut din acest an, aici 
s-au recondiționat repere în va
loare de peste 6 milioane lei. 
Prin asimilarea unor tehnologii 
complexe si organizarea de atelie
re speciale — dotate cu masini- 
unelte si instalații specifice — se 
recondiționează pompe de adînci- 
tne. motoare electrice, pompe de 
noroi si alte echipamente. (Stan 
Ștefan).

GALAȚI : Realizări 
în construcția de nave
Oamenii muncii de la Șantierul 

naval Galați au livrat recent 
o nouă navă de 15 000 tdw. Este 
vorba de nava „Grozăvești", echi
pată cu agregate și instalații de 
înaltă tehnicitate, care-i conferă 
caracteristici superioare în exploa
tare. De la începutul acestui an, 
au fost livrate beneficiarilor două 
nave multifuncționale de cite 15 000 
tdw, două remorchere și un car
gou universal de 15 000 tdw. (Ște
fan Dimitriu).

In rest, ploi lzola- 
slab pină la mode- 
minlme vor oscila 
iar maximele intre 
Izolat mal ridicate

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 16 mai, ora 21 — 19 mai, 
ora 21. In țară : ' Vreme in general 
caldă, cu cerul variabil. Pe alocuri, 
vor cădea ploi de scurtă durată in ves
tul șl nordul țării. * * 
te. Vîntul va sufla 
rat. Temperaturile 
între 6 și 16 grade, 
18 șl 28 de grăde, ... _______

• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Jocul ielelor — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Iosif Conta. 
Solist : Ion Volcu — 19; (sala Stu
dio) : „Treptele afirmării artistice". 
Grigore Cudalbu — pian, Alexandrii 
Ganca — vioară, Llvlu AlUncâl — 
vioară — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Povesti
rile lui Hoffmann — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Sin
ge vienez — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46); 
Secretul familiei Posket — 19, (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44): Intr-un 
parc pe o bancă — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): Diavolul șl 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ro
manță tîrzle — 19,30
• Teatrul de comedie (16 84 60): Clr- 
titele — 19
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03, 
sala Magheru): Scaplno — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 19 (sala 
Giulești, 18 04 85): Hotel „Zodia ge
menilor" — 19
• Teatrul satiric-muzlcâl „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 58 78): Tempo, 
tempo... șl ceai — 19: (sala Victoria 
*0 58 65): Eu vă fac să rîdețl — 19
• Ansamblul „Rapsodia Română* 
(13 13 00): Pe sub cetini la Izvoare — 
18
• Teatrul evreiesc de stat (la gră
dina Casei de cultură a sectorului 3): 
Cum se cuceresc femeile — 20
• Teatrul „ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9; De la Stan și 
Bran la Muppets — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Aventurile Iul Plum-Plum 
— 10 (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Trei Iezi cucuieți — 15: (la Teatrul 
de păpuși Herăstrău): Puiul — 18

în primele zile. Condiții de grindină in 
regiunile vestice și de nord. In Bucu
rești : Vreme în general caldă, cu ce
rul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată, îndeosebi în prima parte a in
tervalului. Vintul va sufla slab pină 
Ia moderat. Temperaturile minime vor 
II cuprinse între 9 și 12 grade, iar cele 
maxime intre 25 șl 28 de grade. 

Ministerului de Finanțe. Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și Băncii Române de Comerț Ex
terior.

Cu prilejul sesiunii Comitetului 
economic mixt româno-japonez, am
basadorul Japoniei la București. Ma- 
sanari Ozaki, a oferit joi seara o re
cepție.

★
La București a avut loc joi o con

ferință de presă prilejuită de orga
nizarea. la Bratislava, în perioada 
21—27 iunie, a Tirgului internațio
nal de chimie „INCHEBA".

Cu această ocazie, Anna Nadova, 
reprezentanta conducerii tirgului, a 
prezentat aspecte privind organi
zarea și desfășurarea acestei impor
tante manifestări, evidențiind bune
le relații de colaborare și coopera
re statornicite între întreprinderi in
dustriale și comerciale, din România 
și Cehoslovacia..

România, prezentă pentru a 16-a 
oară la „INCHEBA", va participa la 
noua ediție cu o foarte Variată gamă 
de produse chimice și petrochimice.

(Agerpres)

La Buzău a avut loc joi, în orga
nizarea Consiliului Național al Fe
meilor și a Comitetului județean de 
partid, o consfătuire pe țară în do
meniul sericiculturii. .

Consfătuirea a prilejuit un util 
schimb de experiență, realizat la 
complexul sericicol de la Cislău, 
unde au fost înfățișate metode mo
derne de organizară a producției și 
a muncii, de creștere și îngrijire, de 
prevenire și combatere a bolilor la 
viermii de mătase, făcîndu-se, tot
odată, demonstrații practice privind 
lucrările de întreținere și exploata
re a livezilor de duzi. A fost anali
zată munca desfășurată, reliefîn- 
du-se experiența acumulată de co
mitetele și comisiile de femei in 
mobilizarea populației la înfăptuirea 
indicatorilor de plan din domeniul 
sericiculturii, precum și preocupă
rile pentru obținerea unui material 
biologic cu însușiri calitative supe
rioare, pentru creșterea potențialu
lui de producție, pentru generaliza
rea metodelor eficiente de creștere 
a viermilor de mătase în Sistem gos
podăresc și intensiv utilizînd resur
sele locale.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
Spectacol fotbalistic aplaudat 

pe stadionul „23 August**
• Steaua - Progresul Vulcan, 5-1

Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală s-a disputat joi meciul din
tre echipele bucureștene Steaua și 
Progresul Vulcan, con tind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei Româ
niei" ta fotbal.

înaintea meciului, publicului spec
tator i-a fost prezentat prestigiosul 
trofeu al „Cupei campionilor euro
peni". cucerit de fotbaliștii de la 
Steaua in finala disputată săptămî- 
na trecută lâ Sevilla, Cu formația 
spaniolă F.C. Barcelona.

După prezentarea trofeului, jucă
torii noii campioane intercluburi a 
Europei, care au adus fotbalului și 
sportului românesc un răsunător 
Succes, au efectuat un tur de onoa
re în aplauzele celor peste 70 000 
de spectatori prezenți in tribune.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
5—1 (3—0) în favoarea formației 
Steaua, golurile fiind marcate de 
Lăcătuș (2), Pițurcă, Bdloni. Duca- 
dam (din penalti), respectiv, Liv- 
ciuc.

Pentru semifinalele „Cupei Româ
niei" la fotbal, competiție ce se des
fășoară sub genericul „Daciadei", 
s-au calificat echipele Steaua Bucu
rești, Dinamo București, Jiul Petro
șani și Victoria București.

RUGBI. Rezultate înregistrate joi 
In etapa a 14-a a campionatului di
viziei A la rugbi : Seria I : Știința 
Petroșani — Steaua 4—4 ; C.S.M. 
Sibiu — R.C. Grivița Roșie 15—12 ; 
C.S.M. Suceava — Locomotiva Paș
cani 11—6 ; Sportul Studențesc — 
T.C.I. Constanța 151—9 ; în clasament 
conduce echipa Steaua — 40 puncte, 
urmată de formația C.S.M. Sibiu — 
35 puncte ; seria a Il-a : Știința 
Cemin Baia Mare — Dinamo 12—16 ; 
Politehnica Iași — Farul Constanța 
4—12 ; Universitatea Timișoara — 
Rapid București 3—0 ; pe primul loc 
al clasamentului se află echipa Di
namo — 40 puncte, urmată de for
mația Farul Constanța — 38 puncte.

Administrația de stat Loto-Pronosport informează
Duminică. 18 mai a.c.. se organi

zează cea de-a doua tragere mul
tiplă „Loto" din acest an. Formulă 
tehnică deosebit de avantajoasă, 
cu 8 extrageri in două faze, cu un 
total de 72 de numere. La această 
interesantă tragere. participanta 
au posibilitatea obținerii unor im
portante ciștiguri în autoturisme 
„Dacia 1300“ (la ambele faze), mari

ROMÂNIA-FILM prezintă

Un nou film românesc 
„FURTUNĂ IN PACIFIC”, producție a Casei de filme unu

Scenariul : Constantin Novac, Nicu Stan. Decorurile : arh. Adriana 
Pâun. Costumele : Maria Malița. Muzica : Vasile Șirli. Montajul : Elena 
Pantazică. Coloana sonoră : Horea Murgu. Imaginea : Mihai Truică. 
Regia : Nicu Stan.

Cu : Dan Condurache, Șerban lonescu, Dorel Vișan, George Motoi, 
Valeria Seciu, Gheorghe Cozorici, Petre Nicolae, Remus Mărgineanu, 
Cornel Revent, Florin Chiriac, Olga Bacsay, Claudiu istodor.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

La laroslavl, în noua cetate
de pe Volga

I De pe promontoriul ce străjuiește 
confluența riului Kotorosl cu Volga 
se deschide panorama uneia din 
cele mai originale așezări din „sal
ba de aur" a vechii Rusii — Ia- 
roslavl. întemeiat in urmă cu a- 
proape o mie de ani de cneazul 
laroslav cel Înțelept., orașul se 
constituie într-un imens muzeu sub 
cerul liber. Nu o dată peste oraș 
s-a.u abătut incendii, războaie pus
tiitoare : au rămas însă în picioare, 
înfruntând furtunile istoriei, nenu
mărate monumente arhitectonice, 
reclădite, restaurate cu grijă și ta
lent de generații succesive de con- 
structOH-artiști. Meșterii din Ia- 
roslavl — zidari, cioplitori in pia
tră, zugravi, specialiști in prelu
crarea metalelor — deveniseră ves
tiți in întreaga Rusie încă la în
ceputul secolului al XVII-lea, fiind 
solicitați la construcția unor bise
rici, turnuri de cetăți, poduri, la 
Moscova și Novgorod, pină la As
trahan.

...Mergem pe malul Volgăi, 
„strada principală a Rusiei", cum 
a fost numit marele fluviu, reme- 
morind tulburătoarele versuri ale 
lui Nekrasov, care și-a petrecut 
anii copilăriei aici, la laroslavl : 
„O, Volga, leagănul meu !... fluviu 
— al robiei, fluviu de dor". In pe
regrinările sale, marele poet nu se 
va fi despărțit niciodată de ima
ginile inconfundabile din lunca 
cu mesteceni ce se duce în jos, 
parcă deodată cu apele deja domo
lite după atita zbucium ale Volgăi. 
Cum nu se va fi despărțit nici de 
imaginea edecarilor înhămați la 
șlepurile încărcate, trăgindu-le in 
amonte după o tehnică însușită în 
robie din tată-n fiu : „hei-uh- 
niem !... hei-uh-niem !“. Mișcări 
sacadate, menite sâ unească intr-o 
singură sforțare resursele de ener
gie ale edecarilor...

Azi Volga este doar una din ma
gistralele țării, iar importanța ei 
nu este în primul rînd aceea de 
cale de navigație. Nici laroslavl nu 
a rămas doar un oraș-muzeu, deși, 
prin grija edililor, tot ce ceea s-a 
construit a fost perfect integrat 
in ansamblul cetății medievale, 
orașul dezvăluindu-și la fiecare pas 
multiple fațete de trecut și prezent, 
intr-o armonioasă alcătuire arhi
tectonică. Piețe vaste, delimitate de 
clădiri în stil clasicist, cu nelipsi
tele blazoane ale industriașilor și 
negustorilor de odinioară, se des
chid spre Volga și Kotorosl prin- 
tr-o vastă rețea de străzi dispuse 
radial, fiecare dintre ele creîndu-ti 
impresia că este centrul in jurul 
căruia gravitează întregul oraș.

laroslavl este astăzi un oraș in
dustrial, capitala unei regiuni cu o 
pondere însemnată în economia 
țării. Ramurile de bază sînt con
strucțiile de mașini, chimia, indus
tria ușoară și alimentară. O vastă 
gamă de produse — de la motoare 
de automobil și motoare diesel 
pentru tractoare la cauciucuri, ca
bluri electrice, ceasuri, lacuri și 
vopsele, textile — realizate in în
treprinderile de aici se exportă in 
aproape 100 de țări ale lumii. Dis
cutăm la sediul comitetului regio
nal ' "
nin, 
pre 
pre 
din 
dezvoltare ale orașului și regiunii 
în ansamblul ei. Interlocutorul vor
bește cu vădită emoție despre is
toria orașului. Amintește că in 
1917, a doua zi după victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
la laroslavl a fost instaurată pute
rea sovietelor. Exista aici, de alt
fel, o bogată tradiție revoluționară. 
In întreprinderile textile avuseseră 
loc nu o dată puternice acțiuni gre
viste, cărora in 1895 Engels le dă
duse o deosebită apreciere. Cu 
abnegație și dăruire au trecut mun
citorii din laroslavl la edificarea 
unei vieți noi, devenind ei înșiși 
stăpînii întreprinderilor in care ro
biseră. In anii primelor cincinale 
aveau să intre . în funcțiune, una 
după alta, mari întreprinderi in
dustriale, intre care prima fabrică 
de cauciuc sintetic din lume. Pe 
Volga se construiesc apoi primele 
centrale hidroelectrice, se reali- 

\^zează mari lacuri de acumulare 

sume de bani și excursii peste ho
tare. Extrageri „legate", două cite 
două, cu cîstiguri pentru 3 numere 
din 18 extrase. Variantele de 25 lei 
participă la. toate extragerile si pot 
obține ciștiguri cumulate la ambele 
faze.

Simbătă. 17 mai, este ultima zi 
de participare !

(cel .mai mare dintre ele, Rîbinsk, 
are 4 500 kmp).

Ce reprezintă astăzi industria 
regiunii ? Poate cel mal sugestiv 
exemplu îl constituie faptul că nu
mai in două zile se realizează o 
producție echivalentă cu tot ce se 
producea in vechea gubernie in
tr-un an. Iar în ce privește pro
ducția de energie electrică, ea este 
de peste 2,5 ori mai mare decit se 
producea in întreaga Rusie in 1913.

Convorbirea noastră la comitetul 
regional de partid avea loc in zi
lele premergătoare celui de-al 
XXVII-lea Congres al P.C.U.S. Ca 
in întreaga țară, la laroslavl pre
gătirile pentru congres se expri
mau în fapte concrete de muncă. 
Am notat atunci in carnetul de re
porter date și cifre desprinse din 
bilanțul întrecerii în cinstea mare
lui eveniment. Semnificația ■ lor 
majoră se putea evalua insă nu 
atît din comensurarea fizică, ma
terială, cit din sensul nou atri-

însemnări de călătorie 
din U.R.S.S.

buit efortului în perioada care 
urmează, așa cum se desprinde el 
din documentele adoptate de con
gres. Un efort susținut spre creș
terea eficienței economice, pe baza 
accelerării introducerii celor mai 
noi cuceriri tehnico-științifice în 
producție, a perfecționării meca
nismului economic, întăririi ordinii 
și disciplinei in toate sectoarele de 
activitate.

Despre asemenea preocupări 
ne-au vorbit reprezentanți ai cen
tralei „Avtodiesel", unul din cele 
mai reprezențative complexe in
dustriale in domeniul construcțiilor 
de mașini. Principala unitate din 
acest vast complex a fost con
struită încă in 1916, străbătînd de 
atunci un drum lung de transfor
mări, caracteristic evoluțiilor înre
gistrate în economia întregii țări. 
Aici se produc in prezent motoare 
cu diverse destinații, avind o pu
tere de 100—650 CP. Cu motoarele 
purtînd marca fabricii din Iăros- 
lavl sint dotate mai toate autoca
mioanele de mare tonaj, tractoa
rele „Kiroveț", excavatoarele-gi- 
gant, diversele utilaje folosite la 
construcția de drumuri etc. Pre
ocuparea de bază a conducerii uzi
nei, a întregului colectiv de oameni 
ai muncii este in momentul de 
față modernizarea liniilor tehnolo
gice. Investițiile prevăzute pentru 
noul cincinal sînt orientate tocmai 
spre asimilarea celor mai noi teh
nologii, spre extinderea roboticii, 
în vederea creșterii substanțiale a 
productivității muncii.

Notăm totodată cu bucurie, din 
relatarea lui Evghenii Ciurkin, ad
junct al secretarului comitetului de 
partid al uzinei, frumoase apre
cieri despre cooperarea statornicită

al P.C.U.S, cu Ghenadii Kali- 
șeful secfiei propagandă, des- 
trecut si despre prezent, des- 
preocupările oamenilor muncii 
laroslavl și perspectivele de

Teatrul din laroslavl

GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
17; 19, MIORIȚA (14 27 14) 

; 15; 17; 19
răgaz : LIRA (31 71 71) — 
FERENTARI (80 49 85) —

de turcoaze : COTRO-

• Noi, cei din linia înttl : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19,30;
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 12,30;
15,45; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9;
12,15; 15,30f 18,30.
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11; 13; 15; .................... .......... ............. ..
— 9; 11; 13;
• Clipa de
15: 17; 19,
15; 17: 19.
@ Colierul
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Ciuleandra : POPULAR (35 15 17) 
15; 17; 19.
• Din prea multă dragoste : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii :
FLACĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19
• Căpitanul Florian : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Grăbește-te încet : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vise și fantezie : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pe aripile vintului s LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,30; 12; 15,45; 19,30.
• Program special pentru copii — 
9: 11; 13; 17, Operațiunea „cutia vio
rii" — 15; 19; DOINA (16 35 38).
• Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Piesă neterminată pentru pianină
mecanică: UNION (13 49 04) — 9;
lil,15; 13,30; 15.45; 18,30.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 8,30; 10,43; 13;
15,15; 17,30: 19,45.
• Declarație de dragoste : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
O Asociatul : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 11: 13: 15; 17 *
• Seherezada : GIULEȘTI
— 9: li; 13: 15: 17: 19,
(35 04 66) — 9: u; 13; 15;
• Lupii albi : DRUMUL
(3128 13) —15; 17: 19,
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
• Vraciul ; FLOREASCA
— 9; 12; 16; 19.
• Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12,15; 15,30; 18,30, VOL-

19.
(17 55 46)

AURORA 
17; 19.

SĂRII 
COSMOS

17: 19.
(33 29 71)

aceasta, 
de prie- 
dezvoltă 
țările și

de mai multi ani cu Uzina 
tractoare din Brașov. Interlocuto
rii evocă cu mare plăcere contac
tele existente intre constructorii 
din laroslavl și cei din Brașov, 
evtderffiind utilitatea lor, a schim
bului de experiență ce se realizea
ză cu prilejul vizitelor reciproce. 
Există un început de cooperare in 
producție, pe care gazdele o apre
ciază, manifestindu-și dorința de a 
o extinde și mai mult in perioada 
următoare.

laroslavl este de mai multi ani 
oraș înfrățit cu Brașovul. La co
mitetul regional al P.C.U.S. ni s-a 
vorbit cu căldură despre 
ca o expresie a relațiilor 
tenie și colaborare ce se 
continuu intre partidele, 
popoarele noastre. „Ne bucură a- 
ceste legături devenite tradiționale 
— spunea Glienadii Kalinin — pe 
care le dorim tot mai strînse. în
tre laroslavl și Brașov se desfă
șoară, la scară mică, un schimb 
viu de experiență, o colaborare 
rodnică — ceea ce se intîmplă, în 
fapt, la nivelul țărilor noastre. 
Intilnirile noastre cu brașovenii 
sint frecvente, au un caracter sis
tematic. Ne intîlnim ca prieteni, 
discutăm deschis, tovărășește, ne 
împărtășim și realizările și nelm- 
plinirile, ne ajutăm după puterile 
fiecăruia și învățăm unii de la alții. 
Schimburile de experiență au ioc 
atît între organizațiile noastre de 
partid, de masă și obștești, cit și 
între întreprinderi. Douăzeci de 
întreprinderi din laroslavl au legă
turi cu întreprinderi din Brașov 
sau din alte localități românești. 
Se exportă în România ' motoare 
diesel, utilaje pentru producerea 
cauciucului, produse din cauciuc 
și azbest, utilaje poligrafice, cea
suri, lacuri și vopsele. La rîndul 
lor, numeroase întreprinderi indus
triale românești furnizează o serie 
de produse larg apreciate aici. 
Fără îndoială că dezvoltarea aces
tor legături, întărirea în general a 
colaborării pe toate planurile Intre 
Uniunea Sovietică si România sint 
în avantajul ambelor noastre po
poare".

...Mergem pe malul Volgăi la 
ceasurile după-amiezii, cînd cupo
lele aurii ale catedralelor și turnu
rile vechii cetăți par a-și spori 
strălucirea semnalizînd, pesemne 
la mare distanță, prezenta' stator
nică a omului aici, pe malul drept 
al Volgăi. Monumentele noi. durate 
de decenii in spațiul cetătii. s-au 
integrat firesc, fără ostentație, semn 
al respectului pentru trecut, dar ți 
al încrederii în valoarea efortului 
cotidian pentru bunăstarea și feri
cirea tuturor. Urmașii edecarilor 
,de pe Volga, ai meșterilor vestiți 
prin secole pentru operele monu
mentale ridicate aici muncesc as
tăzi în zecile de întreprinderi mo
derne ale orașului, in institutele de 
cercetări ; muncesc și învață cu 
conștiința că tot ceea ce fac este 
in folosul lor și al țării întregi.

Dumitru ȚINU

GA (79 71 26) — 9; 12; 15; 18,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 12; 15; 18,15.
• Cobra se întoarce : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Superman : PACEA (71 30 89) —
15; 18.
• Ultimul mohican t MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.

teatr
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I
împotriva militarizării spațiului cosmic 

guvernelor să abandoneze și să se ț 
opună cu fermitate tuturor progra
melor de arme spațiale cu baza pe 
Terra sau in Cosmos, sd mențină, 
să întărească Și să respecte cu 
strictețe actualele acorduri pri
vind controlul armamentelor și să 
negocieze un tratat de interzicere 
a armelor antisatelit, inclusiv re
tragerea sistemelor existente" — se 
subliniază in document. Apelul 
atrage atenția că armele actuale 
sau cele propuse sint inadecvat 
concepute și periculoase, menite 
mai degrabă sd ducă la izbucnirea 
unui război nuclear decit la preve
nirea sa — relevă agenția Reuter.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Un apel adresat tuturor guverne
lor din lume pentru a acționa îm
potriva programelor de militari
zare a spațiului cosmic, cum este 
proiectul militar al administrației 
americane „Inițiativa de Apărare 
Strategică" (S.D.I.), a fost publicat 
miercuri in capitale nord-america- 
ne șt europene. Documentul poartă 
semnătura a peste 100 de persona
lități ale vieții politice și științi
fice, experți militari și clerici din 
S.U.A., Canada, Belgia, Danemar
ca, Finlanda, R.F. Germania, Gre
cia, Marea Britanie, Norvegia, 
Olanda și Suedia. „Cerem tuturor

Pentru transformarea Balcanilor într-o zonă 
fără arme nucleare 1

ATENA 15 (Agerpres). — Ho- 
tărirea Greciei cu privire la eva
cuarea armelor nucleare de pe te
ritoriul elen este irevocabilă — a 
declarat. în cadrul unei conferințe 
de presă. Miltiades Papaioannou, 
subsecretar pentru presă si infor
mații al guvernului grec. In ca
drul Înțelegerii cu S.U.A.. Grecia 
și-a rezervat dreptul de a pune în
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mod unilateral In aplicare această 
hotărire atunci .cind va considera 
că ă sosit momentul, a spus el. Pe 
de altă parte — relevă agenția 
Taniug — Papaioannou a subliniat ■ 
că tara va depune, eforturi pentru ,ț 

privind 
într-'o

realizarea unui acord 
transformarea Balcanilor 
zonă fără arme nucleare.

VIENA 15 (Agerpres). — înceta
rea experiențelor nucleare trebuie 
să se înscrie ca un pas neîntârziat 
pe calea spre dezarmare — a de
clarat ministrul austriac al aface
rilor externe, Leopold Gratz, În
cheierea unui acord cu privire la 
interzicerea oricăror experiențe nu
cleare ar constitui un impuls ne
cesar pentru reluarea procesului de 
instituire a unui control asupra 
înarmărilor, a menționat vorbi
torul.

Dezarmarea, a continuat el. tre
buie concepută și înțeleasă ca un 
proces 
armele 
meniul

unic, care se referă atit lo 
nucleare, cit și la arma- 
cla'Sic. Viena este capitala

Manifestări consacrate împlinirii 
a 65 de ani de la făurirea P. C. R.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
întreprinderea de construcții și re
parații de nave din Kiev, membru 
colectiv al filialei ucrainene a A- 
sociației de prietenie româno-sqvie- 
tică, a avut loc o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist Ro
mân.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evocate momente im
portante din istoria mișcării comu
niste din România, acțiunile organi
zate împotriva războiului hitlerist, 
victoria revoluției de la 23 August 
1944. De asemenea, au fost eviden
țiate succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului, in 
dezvoltarea social-economică a țării, 
activitatea pentru înfăptuirea planu
rilor de dezvoltare economică și so
cială. a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

A fost subliniată dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare ro- 
mâno-sovietice in spiritul și pe baza 
înțelegerilor convenite în cadrul în- 
tîlnirilor la nivel înalt.

PRAGA 15 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor consacrate mar
cării in R.S. Cehoslovacă a celei 
de-a 65-a aniversări a făuririi Parti
dului Comunist Român, la Praga a 
avut Ioc o seară prietenească, ce a 
prilejuit evocarea activității revolu
ționare. patriotice a P.C.R., succese
lor obținute de poporul român în 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Au fost sublinia

te unitatea poporului român in ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și activitatea internațională a parti
dului în lupta pentru pace, socia
lism și progres social.

A fost, totodată, prezentat filmul 
„România — efigii contemporane* ’, 
care s-a bucurat de o călduroasă 
apreciere.

Au participat Vaclav David, pre
ședintele Camerei Poporului a 
Adunării Federale. Ladislav Gerle, 
vicepreședinte al Guvernului R.S.C., 
Josef Klein, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.C., Jindrich Rehorek, 
prim-locțițtor al ministrului afaceri
lor externe, activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni de cul
tură și artă, membri ai conducerii 
mijloacelor de informare în masă și 
ai întreprinderilor economice care 
întrețin o strînsă colaborare cu tara 
noastră.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

român la Praga a avut o intîlnire 
cu membri ai conducerii și studenți 
ai Școlii superioare de partid din 
Praga a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

S-au evocat pe larg momente din 
dezvoltarea mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră și s-a 
evidențiat importanța istorică a fău
ririi Partidului Comunist Român, 
purtătorul celor mai glorioase tra
diții revoluționare ale poporului 
nostru.

BELGRAD

Sinan Hasani, 
ales președinte 

al Prezidiului R.S.F.I.
BELGRAD 15 (Agerpres). — Pre

zidiul Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, întrunit joi. la Bel
grad, a ales pe Sinan Hasani în 
funcția de președinte al acestui or
ganism pe perioada următoarelor 12 
luni, iar pe Lazar Moisov — în 
funcția de vicepreședinte al Prezi
diului R.S.F.I. pentru același inter
val de timp — transmite agenția 
Taniug. Sinan Hasani și Lazar 
Moisov iși vor prelua funcțiile la 
16 mai.

Potrivit constituției țării, președin
tele și vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia sint aleși anual, 
prin rotație, din partea diferitelor 
republici sau provincii, în confor
mitate cu o ordine .fixă.

★
BELGRAD 15 (Agerpres). — La 

Belgrad s-a desfășurat joi prima șe
dință a Adunării R.S.F. Iugoslavia. în 
noua sa legislatură. La reuniunea co
mună a celor două camere ale parla
mentului, din ,care fac parte 308 dele
gați — 220 pentru Consiliul Federal și 
88 pentru Consiliul Republicilor și 
Provinciilor — Ivo Vrandecici a fost 
ales președinte al Adunării R.S.F.I., 
iar Nedjo Borkovici — vicepreședin
te al adunării. Președinte al Consi
liului Federal a fost aleasă Milka 
Grigorievici-Takeva. iar Milenko Bo- 
ianici. președinte al Consiliului Re
publicilor și Provinciilor.

Crește prezența militară 
a R.S.A. în Namibia

Precizări
ale președintelui S.W.A.P.O.

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 
Situația din Namibia ocupată de 
rasiști este critică — a declarat, la 
o conferință de presă organizată la 
Stockholm, Sam Nujoma, președin
tele S.W.A.P.O. Prezența militară a
R. S.A. in Namibia crește, a arătat 
el, menționînd că teritoriul namibian 
este utilizat de rasiști pentru lansa
rea de atacuri împotriva statelor 
vecine, ceea ce duce la amplificarea 
încordării în regiune. Președintele
S. W.A.P.O. a subliniat din nou ne
cesitatea înlăturării piedicilor din 
calea accesului la independență al 
Namibiei în conformitate cu rezolu
ția 435 a Consiliului de Securitate.

Cuvintarea tovarășului Mihail Gorbaciov 
la televiziunea sovietică

Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a anunțat hotărîrea 
guvernului sovietic de a prelungi moratoriul unilateral asupra 

experiențelor nucleare pină la 6 august
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la televiziunea so
vietică, Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., s-a re
ferit pe larg la avaria de la centrala 
atomică de la Cernobil și a arătat că, 
deocamdată, este prematur să se facă 
o apreciere definitivă asupra cauze
lor acesteia și că la centrală, pre
cum și in zona învecinată continuă 
să se desfășoare o activitate energi
că în vederea limitării amplorii ava
riei, sarcina primordială constitu- 
ind-o activitatea de lichidare a ur
mărilor ei. Noi considerăm — a spus 
vorbitorul — că avaria de la centrala 
atomică de la Cernobil, la fel ca și 
cele de la centralele atomice ameri
cane, engleze și altele, ridică în fața 
tuturor statelor probleme foarte se
rioase, care impun o atitudine res
ponsabilă. Cu toții, sintem obligați 
să acționăm cu o și mai mare pru
dență, să concentrăm eforturile ști
inței și tehnicii pentru asigurarea 
securității modului cum se asimilea
ză marile și teribilele forțe cuprin
se în nucleul atomic.

în continuare, M. Gorbaciov s-a 
referit la necesitatea adîncirii co
laborării în cadrul Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică

(A.I.E.A.), a unei cooperări strînse 
între toate statele care se ocupă de 
energetica nucleară în scopuri civile, 
subliniind că aceasta se poate realiza 
prin intermediul 0-N.U. și al institu
țiilor sale specializate.

în încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a declarat că, pa
ralel cu problemele atomului paș
nic, există problemele atomului mi
litar. Avaria de la Cernobil — a spus 
el — a scos încă o dată în evidență 
ce prăpastie se va deschide dacă 
ăsupra omenirii se va dezlănțui un 
război nuclear. în context, M. Gor
baciov a anunțat că guvernul sovie
tic a hotărît să prelungească mo
ratoriul unilateral asupra experien
țelor nucleare pină la 6 august 1986 
și a adresat un nou apel Statelor 
Unite de a chibzui cu toată răspun
derea asupra dimensiunilor perico
lului atomic ce planează asupra 
omenirii. Reafirm — a spus el — 
propunerea făcută președintelui 
Reagan de a ne întîțni neîntârziat 
în capitala oricărui stat european 
care va fi dispus să ne primească, 
sau la Hiroshima, și să convenim 
asupra interzicerii experiențelor nu
cleare.

Principalele sarcini în lupta pentru extinderea și consolidarea 
bazelor puterii populare și pentru stabilirea păcii în Afganistan 

Declarații ale secretarului general 
al C.C. al Partidului Democratic al Poporului
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î

I
I
î

„_______________ V
altă parte, el a arătat că statele, L 
grupurile de state trebuie să-și / 
unească eforturile pentru a căuta ) 
împreună soluții care să asigure 
supraviețuirea omenirii. In urma 
unei catastrofe globale nici un sis
tem nu va supraviețui, a spus 
Genscher, arătînd totodată că ceea 
ce dorește acum întreaga omenire 
este să supraviețuiască.

de 
cu

încetarea experiențelor atomice — 
pas important pe calea spre dezarmare

europeană unde de mai bine 
zece ani se desfășoară tratative
privire la reducerea trupelor și ar
mamentelor obișnuite. In cadrul 
acestor negocieri trebuie să se re
cunoască această interdependență 
a pericolului oricărui armament 
utilizat împotriva păcii, a spus 
Leopold Gratz. In încheierea alo
cuțiunii sale, ministrul austriac a 
subliniat necesitatea înfăptuirii 
concomitente a celor două procese 
— adoptarea măsurilor de încre
dere și dezarmarea. Pacea nu este 
un proces tehnic, ea trebuie să fie 
garantată prin instaurarea unui 
climat de încredere între popoare, 
prin bunăvoință și dorință de pace.

„Omenirea dorește să supraviețuiască"
Declarația ministrului

i BONN 15 (Agerpres). — Minis-
* trul vest-german de externe, Hans- 
i Dietrich Genscher, s-a pronunțat, 
; intr-un interviu radiodifuzat, pen- 
ț tru transpunerea în viată a decla- 
j rației comune sovieto-americane, 
' din ianuarie 1985, cu privire la 
i prevenirea cursei Înarmărilor In

spațiul cosmic și oprirea acesteia 
ț pe Pămint. înfăptuirea acestor 
1 obiective — a spus ministrul vest-
* german — este imperativ necesară

de externe vest-german 
pentru salvarea umanității. Pe de

*
In pregătirea sesiunii speciale a Adunării 

Generale a O.N.U. consacrate Africii
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Africa are in prezent nevoie de în
semnate ajutoare financiare pentru 
a depăși dificultățile economice cu 
care sint confruntate marea majo
ritate a țărilor de pe continent — 
aceasta este concluzia unui studiu 
elaborat de Institutul de economie 
internațională, organism particular 
de cercetări din Washington. Docu
mentul, . ce va fi supus dezbaterii la 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată Africii, ce 
va incepe la 27 mai, arată că in ul

timii ăni situația țărilor african?, mai 
ales a celor de la sud de Sahara, 
s-a înrăutățit, asupra lor apăsînd tot 
mai mult povara datoriei externe.

Cercetătorii institutului apreciază 
că Africa are nevoie de o asisten
tă financiară .masivă". Se impun, 
de asemenea, o reajustare și o re- 
eșalonare a datoriei externe, ca și 
anularea unor obligații financiare, 
pentru ca țările africane să poată 
aplica programe de dezvoltare adap
tate realităților economice proprii, 
se spune in document.

În favoarea soluționării pe cale pașnică
a situației din America Centrală

MANAGUA 15 (Agerpres). — So
luționarea pe cale pașnică a situa
ției din America Centrală reclamă 
renunțarea la folosirea forței și la 
amestecul din afară în treburile in
terne ale statelor din zonă, a de
clarat președintele Nicaraguei, Da

niel Ortega Saavedra. Președintele 
nicaraguan a subliniat că tara sa 
este sincer interesată în realizarea 
unor acorduri de pace, care însă nu 
trebuie să fie îndreptate Împotriva 
intereselor legitime ale securității 
acestei țâri.

ORIENTUL MIJLOCIU

KABUL 15 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la plenara Comitetului oră
șenesc de partid Kabul, secretarul 
general al C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului din Afganistan, 
Najibullah, a declarat că procesul 
revoluționar în țară se dezvoltă in 
direcția justă, subliniind că princi
palele sarcini constau în lupta pen
tru extinderea și consolidarea baze
lor puterii populare, încetarea văr
sării de sînge, stabilirea păcii și or
dinii și a unei cooperări consecven
te cu toți patrioții. După cum trans
mite agenția Bakhtar. vorbitorul a 
reafirmat sprijinul activ al guver

nului afgan pentru o reglementare 
politică a situației în jurul R.D. Af
ganistan.

Referindu-se la rolul partidului, 
care in prezent numără 155 000 
membri, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea ca Partidul Democratic al 
Poporului să asigure unitatea de ac
țiune și principiile fundamentale ale 
activității tuturor verigilor sistemu
lui social-politic. Najibullah a evi
dențiat, de asemenea, rolul tinere
tului în promovarea cauzei revolu
ției și a chemat la întărirea contro
lului asupra îndeplinirii sarcinilor.

AMMAN 15 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a revenit la 
Amman după vizita oficială între
prinsă la Bagdad. anunță agenția 
iordaniană de presă PETRA. Convor
birile suveranului iordanian cu pre
ședintele Irakului. Saddam Hussein, 
s-au axat pe ’ examinarea ultimelor 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu. între altele fiind abordate 
perspectivele convocării unei confe
rințe arabe la nivel înalt, mențio
nează sursa citată.

RIAD 15 (Agerpres). — Regele Fahd 
al Arabiei Saudite l-a primit pe mi
nistrul sirian de externe. Farouk al 
Sharaa. care i-a remis un mesaj din 
partea președintelui Hafez Al Assad 
— anunță agenția M.E.N.. citind sur
se diplomatice saudite. Mesajul se 
referă la aspecte ale relațiilor bilate
rale. la ultimele evoluții ale războiu
lui iraniano-irakian. la situația din 
Liban, precum și la alte probleme de 
interes comun.

Mari manifestații antidictatoriale 
în Coreea de Sud

SEUL 15 (Agerpres). — Manifes
tațiile împotriva dictaturii militare 
din Coreea de Sud se extind, cu- 
prinzind, pe lingă Seul, și alte orașe. 
După cum relatează agențiile de 
presă, la Kwangju, mii de studenți 
au organizat o adunare pentru a co
memora pe cei 200 de tineri uciși de 
trupele de elită ale regimului con
dus de Chun Du Hwan în cursul 
înăbușirii singeroase a revoluției 
populare din acest oraș, in luna mai 
1980. Participanții au cerut înceta
rea imediată a dictaturii, înfăptui

rea neîntirziată a unor reforme de
mocratice radicale, între căre modi
ficarea constituției. și alegeri prezi
dențiale directe. Și de această dată, 
împotriva manifestanților au fost 
trimise puternice detașamente ale 
poliției. S-au produs ciocniri vio
lente, în cursul cărora vehicule ale 
forțelor de represiune au fost incen
diate.

Se relatează că în zeci de institu
ții de invățămînt din Seul și diferi
te alte orașe au avut loc joi ample 
acțiuni antiguvernamentale.

Noi represiuni 
ale autorităților 
de la Pretoria

PRETORIA 15 (Agerpres). — In 
ținutul rural Kwandebele, din nor
dul Republicii Sud-Africane, cinci 
persoane de culoare au fost ucise in 
cursul unor demonstrații antiapart- 
heid — informează agenția Reuter. 
Poliția a făcut uz de arme de foc și 
gaze lacrimogene. Populația de cu
loare din acest teritoriu respinge 
planul autorităților de la Pretoria 
de a transforma ținutul intr-o zonă 
tribală „independentă", ceea ce în
seamnă transpunerea în practică a 
unui principiu al apartheidului de a 
izola complet populații întregi pe 
motivul apartenenței la o comunita
te tribală.

Formarea noului
KHARTUM 15 (Agerpres). — Pri

mul ministru sudanez. Saddek El 
Mahdi, a anunțat in parlament lista 
guvernului constituit în urma alege
rilor din aprilie. Potrivit agențiilor 
Reuter și KUNA. primul ministru, 
care este in același timp și lider al 
partidului „Al-Umma“. deține și 
portofoliul apărării. Postul de mi
nistru de externe a revenit vlcepre- 
mierului Zein El Abdin Elhindi. Ma
joritatea posturilor ministeriale —

guvern sudanez
relevă agențiile citate — au revenit 
membrilor partidului „Al-Umma“ și 
Democratic Unionist, ieșite învin
gătoare în alegerile de luna trecută. 
Se menționează că patru posturi mi
nisteriale au fost acordate unor per
sonalități politice din sudul tării. în 
noul guvern sudanez un ministru 
este însărcinat cu pregătirea unei 
conferințe privind reglementarea 
problemelor din sudul tării — men
ționează agenția ReUter.

Conflictul dintre Iran și Irak

DEZVOLTAREA COMERȚULUI Șl COOPERĂRII INTEREUROPENE
- cerința obiectiva a progresului economic si a destinderii politice

Lucrările sesiunii anuale a Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa (C.E.E./O.N.U.), încheiate re
cent la sediul O.N.U. din Geneva, 
s-au inscris ca un eveniment distinct 
in evantaiul dezbaterilor economice 
internaționale, care a permis să se 
degaje unele constatări și concluzii 
semnificative in ce privește coope
rarea economică in regiune, stadiul 
și perspectivele dialogului in pro
blemele dezvoltării.

In centrul atenției delegațiilor din 
cele 35 de state membre au stat pro
bleme privind situația economică 
din Europa și perspectivele ei pină 
în anul 2000, înfăptuirea prevederi
lor din documentul final al reuniunii 
C.S.C.E. de la Madrid care se referă 
la activitățile comisiei, dezvoltarea 
comerțului și cooperării economice, 
promovarea colaborării în domeniile 
științei și tehnologiei, energiei, in
dustriei, agriculturii, mediului în
conjurător, precum și chestiuni le
gate de pregătirea aniversării in 
1987 a 40 de ani de la crearea 
C.E.E./O.N.U.

Desigur, modul cum au decurs 
dezbaterile și rezultatele înscrise in 
documentele sesiunii pot suscita di
verse interpretări, dar ele transmit 
un mesaj politic cu semnificații mai 
largi : intr-un moment cind in eco
nomia mondială se mențin serioase 
dezechilibre de structură și continuă 
să se manifeste o serie de fenomene 
negative care perturbă raporturile 
economice și financiare internaționa
le. cind tratativele de pină acum în 
problemele dezvoltării nu au dus Ia 
rezultate concrete, sint, mai mult ca 
oricind, necesare noi și susținute 
eforturi pentru intensificarea activi
tății forurilor multilaterale din siste
mul O.N.U. in scopul angajării unui 
dialog eficient care să ducă la solu
ționarea, prin negocieri, a probleme
lor economice cu caracter global ce 
confruntă omenirea.

în acest context. Comisia Econo
mică pentru Europa, ca for re
gional al Națiunilor Unite, este 
chemată să-și asume un rol și răs
punderi sporite in promovarea unei 
colaborări economice și tehnico-știin- 
țifice largi și neîngrădite de care să 
beneficieze toate țările continentu
lui. In acest an. proclamat de Orga
nizația Națiunilor Unite drept „An 
Internațional al Păcii", în care ur
mează să se deschidă la Viena o 
nouă reuniune a reprezentanților 
statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, nimic nu poate fi mai impor
tant decit să se acționeze, prin efor
turi comune, in direcția dezvoltării 
ample a relațiilor economice și teh- 
nfco-științifice dintre toate țările eu
ropene, pentru făurirea unei Euro

pe unite, bazată pe respectarea orin- 
duirilor sociale și a independentei 
fiecărei națiuni.

Necesitatea unui asemenea curs a 
fost pusă in evidență de examinarea 
la sesiune a situației economice in 
Europa, a evoluției comerțului și 
cooperării în industrie. Documente
le prezentate participanților relevă 
pregnant caracterul neechilibrăt sau 
regresiv al schimburilor comerciale, 
încetinirea ritmului de creștere eco
nomică in regiunea C.E.E./O.N.U., 
care concentrează patru cincimi din 
producția și comerțul mondial. Ast
fel, potrivit datelor cuprinse in ..Stu
diul asupra situației economice in 
Europa in 1985—1986“. elaborat de 
secretariatul C.E.E./O.N.U., ritmul de 
creștere economică a scăzut de Ia 
4 la sută in 1984 la circa 2,5 la sută 
în 1985. Totodată, comerțul Est-Vest

depinde Intr-o mare măsură, pe lingă 
efortul propriu, de intensificarea 
schimburilor sale externe, de promo
varea comerțului și cooperării eco
nomice internaționale. In același 
timp, dezvoltarea legăturilor co
merciale dintre state reprezintă o 
bază sigură a destinderii și în
crederii internaționale, a conso
lidării păcii în lume. însăși via
ța demonstrează că securitatea și 
cooperarea se consolidează reciproc : 
extinderea conlucrării economice 
este de natură să contribuie la întă
rirea încrederii intre state și la pro
movarea destinderii in lume; și in
vers, consolidarea climatului de des
tindere creează condiții favorabile 
pentru dezvoltarea unor ample ac
țiuni de cooperare. Răspunzind unor 
asemenea preocupări, sesiunea a 
aprobat desfășurarea, la Salonic, în

PE MARGINEA SESIUNII ANUALE A C.E.E./O.N.U.
a cunoscut In 1985, după doi ani de 
puternică expansiune, o apreciabilă 
deteriorare : ritmul de creștere a ex
porturilor țărilor socialiste în statele 
vest-europene, S.U.A. și Canada s-a 
redus de la 11 la sută în 1984 la nu
mai 1 la sută in 1985.
• Up factor care a contribuit sub
stanțial la acest curs nefavorabil 
este, așa cum s-a arătat și la reu
niunea de la Geneva, multiplicarea, 
in ultima vreme, a măsurilor pro- 
tecționiste și neoprotecționiste. de 
restringere, sub diferite pretexte, a 
accesului la piețele internaționale, 
în plus se recurge tot mai frecvent 
la felurite măsuri restrictive, in
clusiv sancțiuni, presiuni, condițio
nări politice, care nu fac decit să 
perturbe relațiile economice intereu- 
ropene. La aceste fenomene s-au 
adăugat, în ultimul timp, politica do- 
binzilor înalte promovată de unele 
țări capitaliste dezvoltate, in primul 
rind de S.U.A., ceea ce are o puter
nică- influentă negativă asupra eco
nomiilor statelor membre ale C.E.E./ 
O.N.U., și cooperării dintre ele. Re- 
ferindu-se la posibilele implicații ale 
proliferării obstacolelor comerciale, 
numeroși vorbitori au arătat că pro- 
tecționismul nu este un remediu la 
problemele economice și sociale ce 
confruntă țările membre ale C.E.E./ 
O.N.U., ci o maladie — o maladie 
care, așa cum apreciau unii dintre 
ei. „ne poate paraliza pe toți".

înlăturarea protecționismului, a 
politicilor restrictive și discriminato
rii în general se impune cu atit 
mai mult cu cit este deja dovedit că 
accelerarea dezvoltării economice, a 
progresului social al fiecărei țări

septembrie 1986, a unui simpozion 
privind potențialul și perspectivele 
comerțului Est-Vest.

O atenție deosebită s-a acordat în 
cadrul recentei sesiuni a C.E.E./ 
O.N.U. examinării locului și rolului 
comisiei in procesul multilateral de 
cooperare general-europeană inițiat 
la Helsinki de Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa. 
Este larg recunoscut faptul că în 
deceniul care a trecut de la semna
rea Actului final, colaborarea econo
mică și tehnico-științifică intre țări
le europene nu s-a situat la nivelul 
prevederilor documentelor C.S.C.E. 
convenite la Helsinki și Madrid și 
este departe de a reflecta marele po
tențial economic și tehnico-științific 
al Europei.

în aceste condiții, s-a subliniat ne
cesitatea ca C.E.E./O.N.U. să-și in
tensifice activitatea pentru înfăptui
rea acestor prevederi, stimulind, 
prin mijloacele sale specifice, dez
voltarea cooperării, trecerea la reali
zarea unor proiecte concrete de in
teres comun, care să dea substanță 
și perspectivă colaborării general-eu- 
ropene în domeniile științei și teh
nologiei, energiei, transporturilor. 
Viitoarea reuniune a C.S.C.E. de la 
Viena, din toamna acestui an — s-a 
arătat Ia sesiune — trebuie folosită 
pentru a se da un nou impuls creș
terii rolului C.E.E/O.N.U. în înfăp
tuirea componentei economice a pro
cesului general-european început la 
Helsinki. în acest sens, rezoluția ge
nerală a sesiunii reafirmă recunoaș
terea de către statele membre a fap
tului că punerea in aplicare a tutu
ror prevederilor Actului final de la

Helsinki și ale documentului final 
de la Madrid reprezintă o condiție 
esențială pentru dezvoltarea coope
rării intre ele, contribuie la întărirea 
păcii și securității in Europa și in 
lume. Totodată, in rezoluție se for
mulează cererea ca secretarul exe
cutiv al C.E.E./O.N.U. să informeze 
reuniunea de la Viena asupra progre
selor înregistrate pină acum și a po
sibilităților existente pentru ca Na
țiunile Unite să contribuie mai mult 
la aplicarea prevederilor Actului fi
nal.

A fost apreciat ca un fapt pozitiv 
adoptarea la recenta sesiune a unei 
decizii, inițiată de delegația română, 
prin care s-a hotărît organizarea în 
toamna lui 1987 — de către C.E.E.) 
O.N.U., in colaborare cu O.I.M. — a 
unui colocviu privind formarea de 
personal pentru conducerea între
prinderilor, acțiune recomandată in 
documentul C.S.C.E. de la Madrid.

Aniversarea, . în 1987, a 40 de ani 
de la crearea C.E.E./O.N.U. a fost 
considerată ca o ocazie favorabilă 
atit pentru a se face bilanțul expe
rienței pozitive acumulate de comi
sie in cele patru decenii de existen
ță, cit și pentru a se evalua rolul 
său in dezvoltarea viitoare a coope
rării economice in regiune. Decizia 
specială adoptată pe această temă 
recomandă marcarea acestui eveni
ment la începutul viitoarei sesiuni a 
comisiei, din martie 1987, de o ma
nieră care să contribuie la întărirea 
colaborării între statele membre.

Delegația română a promovat ac
tiv la sesiune poziția țării noastre, 
concepția și aprecierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la edi
ficarea securității și dezvoltarea coo
perării in Europa, subliniind necesi
tatea ca țările europene să conlu
creze mai mult pentru soluționarea 
prin eforturi comune a problemelor 
economice și financiare din regiune 
și din întreaga lume, pentru o Eu
ropă unită, a păcii și colaborării. 
Delegația a prezentat sugestii și pro
puneri concrete, menite să contri
buie la întărirea rolului C.E.E./ 
O.N.U. în procesul cooperării gene- 
ral-europene in spiritul principiilor 
și prevederilor Actului final de la 
Helsinki, la angajarea sa mai efi
cientă în acțiuni și proiecte concre
te. cu finalitate practică pentru ță
rile membre. Propunerile tării noas
tre s-au inscris ca un aport pozitiv 
in cadrul eforturilor desfășurate la 
sesiune pentru definirea orientări
lor de bază și a priorităților activi
tății Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa îndreptate spre edifi
carea unui sistem trainic de coope
rare și securitate pe continent.

Al. NICULESCU

PARAGUAY
Ample demonstrații pentru 

revenirea la democrație
ASUNCION 15 (Agerpres). — în 

capitala Paraguayului și in alte ora
șe ale țării s-au desfășurat ample 
manifestații de protest împotriva 
regimului dictatorial al generalului 
Alfredo Stroessner. Convocate de 
alianța forțelor democratice popu
lare din Paraguay, „Acordul Națio
nal", acțiunile s-au desfășurat in ca
drul „Zilei de protest național îm
potriva regimului dictatorial, pentru 
revenirea țării la democrație".

Autoritățile au reprimat cu bruta
litate demonstrațiile populare, ares- 
tind numeroși manifestanți.

TEHERAN 15 (Agerpres). — Avi
oane de luptă iraniene au bombar
dat instalațiile petroliere și rafină
ria de lingă Kirkuk, din Irak, pro- 
vocînd pagube însemnate, informea
ză agenția I.R.N.A. citind un comu
nicat militar. în sectorul de nord al 
frontului. în valea Hadj Omran. for
țele iraniene au respins o ofensivă, 
cauzînd forțelor irakiene mari pier
deri în oameni și tehnică de luptă. 
Au fost duhorite în această săptă- 
mină 11 elicootere irakiene — in
formează I.R.N.A. în sudul frontu
lui. în' regiunea Fakkeh, forțele ira
niene au respins un atac irakian, iar 
avioanele militare iraniene au bom
bardat concentrări de trupe irakiene 
și instalații militare.

Pe de altă parte, agenția I.R.N.A. 
informează că avioane irakiene au 
bombardat, miercuri, un tren de pa
sageri în localitatea Heft-Tappah, in 
provincia Khuzestân, provocînd 
moartea a 72 persoane și rănirea 
altor 285.

★
într-o notă adresată secretarului 

general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, ministrul de externe al Ira

nului. All Akbar Velayatl. a con
damnat atacul aviației irakiene asu
pra unui tren iranian de pasageri, 
adaugă I.R.N.A.

I
BAGDAD 15 (Agerpres). — Cel 

de-al V-lea corp al armatei irakie
ne staționat în sectorul de nord al 
frontului a lansat un atac asupra 
pozițiilor iraniene, ocupînd înălțimi
le Karmand. Kodo și Kardako. care 
domină valea Hadj Omran, infor
mează un comunicat militar difuzat 
la Bagdad. Pe de altă parte, un pur
tător de cuvînt militar, citat de a- 
genția U.P.I., a anunțat că forțele 
irakiene au respins un atac iranian, 
sprijinit de tancuri și artilerie, lan
sat pe trei direcții în apropiere de 
Fakkeh. în sectorul de centru-sud al 
frontului. Inamicului i-au fost cau
zate pierderi importante în oameni 
și tehnică militară, se arată.

Un alt purtător de cuvînt militar 
irakian a anunțat că un avion ira
nian ' a pătruns în spațiul aerian al 
Irakului. în provincia Taamin, dar 
a fost forțat să se retragă, înainte 
de a-și atinge obiectivele.

g^AGENTIILE DE PRESA
e scurt

LA GENEVA, din inițiativa dele
gației sovietice, a avut loc, la 15 

I mai, o reuniune plenară a dele
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. partici
pante la tratativele sovieto-ameri- 

I cane cu privire la armele nuclea
re și cosmice. In aceeași zi, rela
tează agenția T.A.S.S., a avut loc 
și reuniunea grupului de lucru care 
examinează problemele legate de 
rachetele nucleare cu rază medie 

I de acțiune.

I ÎN CAPITALA AUSTRIEI — 
Viena — s-a deschis, joi, o nouă 
rundă de negocieri in cadrul tra- 

Itativelor cu privire la reducerea 
trupelor și armamentelor și mă
suri adiacente in Europa centrală.

PRIMIRE. Andrei Gromîko. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 

| Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
1 primit, la Moscova, pe Chedli Kli- 

bi, secretar general al Ligii Arabe. 
A fost examinată situația încordată 
din Orientul Mijlociu și din zona 
Mediteranei, menționează agenția 
T.A.S.S., adăugind că partea sovie
tică și-a exprimat sprijinul fată de 
lupta statelor și popoarelor arabe 
pentru asigurarea intereselor lor 

I naționale, pentru înfăptuirea drep
turilor inalienabile ale poporului 
palestinian la autodeterminare, su
veranitate și independență.

î RELAȚIILE ECONOMICE SI 
COMERCIALE CHINO-AMERI- 

ICANE trebuie să fie fundamen
tate pe principiile egalității. încre
derii și avantajului reciproc. în ve- 

Iderea asigurării dezvoltării lor sta
bile — a declarat, la Washington, 
vicepremierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Yao Yilin. care

I____________________

întreprinde o vizită oficială în Sta
tele Unite la invitația vicepre
ședintelui George Bush — trans
mite agenția China Nouă. Vicepre
mierul chinez a adăugat că există, 
încă, largi posibilități de extin
dere a cooperării bilaterale pe Plan 
economic și tehnologic.

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN
CEZ a adoptat, la încheierea lucră
rilor sale, o rezoluție în care apre
ciază că. prin venirea la putere a 
noului guvern. în Franța s-au in
tensificat acțiunile împotriva cu
ceririlor sociale ale oamenilor 
muncii. Consecințe grele va gene
ra denaționalizarea unor întreprin
deri — se apreciază. Plenara a ho
tărît convocarea în martie anul 
viitor a unui Consiliu Național al 
P.C.F. care să examineze desfășu
rarea campaniei teoretice și de 
propagandă a partidului îndrepta
tă în direcția întăririi democrației 
interne de partid.

ANUNȚAREA DATEI RELUĂRII 
ZBORURILOR NAVETELOR SPA
ȚIALE AMERICANE. James Flet
cher, care a preluat funcția de ad
ministrator al N.A.S.A. (Adminis
trația Națională pentru Aeronau
tica și Cercetarea Spațiului Cos
mic), a anunțat că zborurile nave
telor spațiale vor fi reluate în iu
lie 1987.

DECLARAȚIE. Frontul Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na
țională din Salvador a dat publi
cității o declarație în care subli
niază că la baza luptei pe care o 
desfășoară împotriva administrației 
Duarte se află cauze economice și 
sociale profunde care își găsesc 
expresia în oprimarea poporului 
Salvadorian. In această situație.

frontul consideră că propunerea 
autorităților de la San Salvador de 
a se declara o amnistie in țară nu 
constituie decit o încercare de in
ducere in eroare a opiniei publice. 
Patrioții salvadorieni, se spune în 
declarație, nu vor depune armele I 
pină cind nu vor fi lichidate cau
zele care i-au ridicat la luptă.

CUVINTARE. Luînd cuvîntul In 
fața Parlamentului (vest-)euro- ■
pean, reunit la Strasbourg, regele 
Juăn Carlos al Spaniei a declarat •
că este necesar ca țările Pieței co
mune să acționeze într-o măsură 
•și mai mare în favoarea destin
derii, pentru coexistentă pașnică, 
pentru ca negocierile de dezarmare .
să aducă rezultate pozitive. Intre 
problemele majore cu care sînt '
confruntate statele membre ale 
Pieței comune, regele Spaniei a 
evidențiat terorismul, șomajul și j
protecția mediului ambiant.

COMEMORARE. La Granada au 
Început manifestările prilejuite de 
comemorarea a 50 de ani de la . 
executarea, la 19 iulie 1936, a ma
relui poet și dramaturg spaniol | 
Federico Garcia Lorca, de către for
țele franchiste. O serie de confe- I 
rințe, simpozioane și comunicări | 
științifice privind opera marelui 
scriitor vor fi organizate, timp de 
o săptămînă, cu participarea unor 
specialiști spanioli și străini.

CONDAMNARE. Un tribunal din 
Krefeld a condamnat un fost gar
dian SS la patru ani închisoare | 
pentru complicitate la asasinarea 
lui Ernst Thălmann. fost președin
te al C.C. al P.C. din Germania | 
(din 1925). în lagărul de concentra
re de la Buchenwald, în anul 1944.
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