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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
-puternic partid de masă, 

urmat cu încredere de întregul popor
în îndelungata sa existență, partidul nostru s-a transformat continuu, 

corespunzător etapelor de dezvoltare a luptelor revoluționare și a patriei, 
devenind astăzi un partid puternic, de masă, care unește în rîndurile sale 
peste 3 milioane 500 mii de membri.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu deplin temei se poate afirma 

că asocierea activității desfășurate 
de Partidul Comunist Român la ma
rile victorii repurtate de poporul 
nostru în lupta pentru eliberarea 
națională și socială, la grandioasele 
realizări obținute prin munca eroi
că a clasei muncitoare, a țărănimii, 
a intelectualității, a tuturor oameni
lor muncii, in anii construcției so
cialiste, cu deosebire in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului — care au conferit ță
rii infățișarea ei strălucitoare de as
tăzi — reprezintă adevărul funda
mental al realităților României so
cialiste, afirmat explicit și implicit 
in magistrala cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Adu
narea solemnă consacrată aniversă
rii a 65 de ani de la făurirea parti
dului. Pe fundalul acestei dominante 
solare, secretarul general al parti
dului a formulat idei și teze de o 
deosebită importanță pentru înțele
gerea locului și rolului partidului în 
sistemul social-politic al României, 
pentru orientarea activității sale in 
prezent și în perspectivă.

Definirea Partidului Comunist Ro
mân ca partid de masă, legat cu 
trup și suflet de popor — una din 
tezele reafirmate Și îmbogățite cu 
noi sensuri in cuvîntarea secretaru
lui general al partidului la adu
narea solemnă de la 8 Mai — își are

izvorul in identificarea țelurilor su
preme ale partidului cu năzuințele 
vitale ale poporului român. Parti
dul, întruchipînd în cel mai înalt 
grad conștiința revoluționară a po
porului nostru, și-a asumat misiu
nea istorică de a apăra interesele 
naționale, independența și suverani
tatea și, totodată, de a lichida pen
tru totdeauna asuprirea și exploata
rea burghezo-moșierească. de a rea
liza o societate a dreptății sociale și 
naționale, socialismul și comunismul 
în România.

Definirea Partidului Comunist Ro
mân ca partid de masă, legat cu 
trup și suflet de popor, se înteme
iază pe faptul că în prezent avem' 
un partid viguros, aproximativ o 
treime din populația ocupată in in
dustrie, agricultură și celelalte ra
muri ale activității economice și so
ciale fiind înrolată în partid, că 
practic nu există unitate, colectiv 
de muncă în care să nu acțio
neze o puternică organizație de 
partid, iar prin sistemul organiza
țiilor de masă și obștești, partidul 
se află într-o unitate indisolubilă 
cu întregul popor. Transformîndu-se 
continuu, sporindu-și forța și acti
vitatea revoluționară, Partidul Co
munist Român acționează perma
nent în strînsă legătură cu poporul 
și pentru popor, este centrul vital al

societății, forța politică conducătoa
re a întregii noastre națiuni.

Este o realitate care confirmă cu 
deosebită pregnanță adevărul că, de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
cind in fruntea gloriosului nostru 
partid a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, forța partidului, 
capacitatea sa de a conduce națiu
nea, de a găsi soluții corespunzătoa
re la noile probleme deosebit de 
complexe ridicate de construcția so
cialistă in România au crescut con
siderabil. Cu deplină îndreptățire se 
poate spune că astăzi avem un 
partid puternic, unit, care, prin in
finitatea legăturilor sale cu poporul, 
face parte din însăși ființa națiunii 
noastre ; partidul comunist și-a ciș- 
tigat încrederea și respectul între
gului popor, care vede în el, In po
litica sa internă și externă, garan
ția înfloririi necontenite a patriei, a 
ridicării gradului de civilizație și 
bunăstare materială și spirituală al 
maselor, a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului în țara noastră.

Caracterul tot mai accentuat de 
masă al partidului nostru este relie
fat pregnant de faptul că el unește 
în rindurile sale peste 3 milioane 500 
mii de membri, numărul acestora 
fiind de peste 2.4 ori mai mare decit 
în 1965. Deosebit de edificator este
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în acest context, doresc să subliniez rolul deosebit da 
important și contribuția activă pe care tineretul român 
și chinez, organizațiile lor revoluționare pot și trebuie 
să o aducă la intărirea prieteniei și colaborării dintre 
popoarele noastre, la afirmarea relațiilor româno-chi- 
neze ca un exemplu de raporturi intre state, bazate pe 
deplină egalitate, respect al independenței naționale, 
neamestec in treburile interne, stimă și respect reciproc. 
Doresc, de asemenea, să subliniez însemnătatea deose
bită a întăririi conlucrării tineretului român și chinez 
cu tineretul celorlalte țări socialiste, cu tinăra generație 
de pretutindeni, in lupta pentru dezarmare, pentru secu
ritate și destindere, pentru asigurarea unui viitor do 
pace și colaborare intre toate națiunile lumii.

Vă întîlniți și discutați, dragi prieteni tineri, într-un an 
pe care Organizația Națiunilor Unite l-a proclamat drept 
Anul Internațional a] Păcii. Trebuie să faceți în așa fel 
incit acest An să constituie anul unei puternice mobili
zări a tineretului, a popoarelor, a forțelor progresiste, 
înaintate de. pretutindeni in lupta pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor spre încordare și 
război, spre o catastrofă nucleară, pentru apărarea și 
afirmarea dreptului fundamental al națiunilor, al oame
nilor de a-și făuri o viață liberă, demnă și fericită, 
într-o lume a păcii și colaborării, fără arme și fără 
războaie !

Partidul nostru se preocupă s! se va preocupa per
manent de formarea si educarea tineretului român in 
spiritul dragostei de patrie si de popor, al patriotismului 
socialist si al prieteniei si solidarității cu tineretul din 
țările socialiste, cu tinerii din întreaga lume, cu toate 
forțele care militează pentru înțelegere si colaborare 
pentru progres social si pace în lume.

Sint încredințat, dragi prieteni tineri, că In cadrul 
bunelor relații dintre partidele si țările noastre, tine
retul român si chinez, organizațiile lor revoluționare 
vor conlucra tot mai strîns. intr-un înalt spirit de priete
nie si solidaritate, aducindu-si împreună o contribuție 
tot mai însemnată la cauza comună a prieteniei si 
colaborării româno-chineze. a socialismului, a dezarmării 
și păcii in întreaga lume. Cu această convingere, urez 
succes deplin întilnirii voastre prietenești si vă doresc 
tuturor realizări tot mai mari în muncă și în viață, îm
plinirea tuturor năzuințelor voastre de mai bine, de a trăi 
și a vă afirma într-un climat trainic de pace si progres, 
într-o lume mai bună si mai dreaptă, fără arme si fără 
războaie, a păcii si colaborării dintre toate națiunile 
lumii. Vă doresc tuturor multă sănătate si fericire.

Să înflorească continuu prietenia româno-chineză. să 
se dezvolte colaborarea si conlucrarea multilaterală din
tre partidele si țările noastre, dintre tineretul român si 
chinez !

Să se Întărească necontenit unitatea și solidaritatea 
popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni în lupta 
pentru progres social, libertate și independență, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă, fără arme și fără 
războaie 1

Să triumfe pacea in întreaga lume 1

Dragi prieteni tineri,
îmi face plăcere să adresez participanților Ia întilnirea 

prietenească dintre reprezentanții tineretului din Repu
blica Socialistă România și ai tineretului din Republica 
Populară Chineză un salut călduros, impreună cu cele 
mai bune urări.

Apreciez in mod deosebit inițiativa organizării acestei 
fntilniri, care constituie un bun prilej pentru adincirea 
cunoașterii reciproce și pentru efectuarea unui rodnic 
schimb de experiență și de opinii in legătură cu felul 
in care tineretul din cele două țări, organizațiile sale 
revoluționare acționează pentru înfăptuirea politicii 
partidelor și țărilor noastre de construcție socialistă, de 
întărire a colaborării și solidarității în lupta pentru so
cialism, progres social și. pace în lume.

Partidul și poporul nostru dau o înaltă apreciere bu
nelor relații — cu vechi și bogate tradiții — dintre ță
rile noastre, care cunosc o dezvoltare continuă, înteme
iate trainic pe principii de deplină egalitate, respect al 
independentei și suveranității naționale, neamestec în 
treburile interne, stimă și respect reciproc. întîlnirile la 
nivel înalt. înțelegerile și acordurile convenite cu aceste 
prilejuri au constituit, de fiecare dată, momente impor
tante in dezvoltarea colaborării multilaterale dintre ță
rile noastre. în întărirea prieteniei dintre ele. Doresc 
din toată inima, dragi prieteni tineri, ca întilnirea din
tre reprezentanții organizațiilor revoluționare de tineret 
din Republica So$alistă România și Republica Populară 
Chineză să se înscrie, prin întreaga sa desfășurare, ca 
o contribuție activă la transpunerea in viață a acestor 
înțelegeri, la întărirea conlucrării țărilor și popoarelor 
noastre, atit pe plan bilateral; cit și pe arena interna
țională.

Această lntilnire prietenească are loc Intr-o perioadă 
in care în viața internațională s-au acumulat probleme 
complexe și grave. în lume s-a ajuns la o mare încor
dare, îndeosebi ca urmare a intensificării cursei înar
mărilor, și în primul rind a înarmărilor nucleare, care 
sporește nemăsurat primejdia unei catastrofe nucleare ce 
ar duce la distrugerea a înseși condițiilor existenței 
vieții pe planeta noastră. în aceste condiții nu poate 
exista problemă mai importantă decit unirea eforturilor 
tuturor popoarelor — in rindurile cărora tineretul re
prezintă o uriașă forță a progresului și păcii '— pentru 
oprirea cursului periculos al evenimentelor spre încordare 
și război, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, îndeosebi la dezarmarea nucleară, pentru 
apărarea dreptului suprem al popoarelor, al generațiilor 
de azi și de miine — la pace, la viață, la existență li
beră și demnă !

împreună cu popoarele lor, tineretul — care, după cum 
se cunoaște, a dat, întotdeauna, cele mai grele jertfe de 
singe în confruntările militare — trebuie să se ridice cu 
cea mai mare hotărire și să spună un NU hotărît Înar
mărilor și războiului ! Unindu-și forțele, tinerii trebuie 
să acționeze în modul cel mai ferm pentru oprirea 
cursei înarmărilor, atit pe Pămint, cit și în Cosmos, 
pentru menținerea și consolidarea păcii în întreaga lume.

că — așa cum se desprinde din do
cumentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 1—2 aprilie a.c. — din totalul 
membrilor de partid, circa 61 la sută 
provin din rindul muncitorilor, față 
de 44 la sută în 1965, ceea ce ilus
trează orientarea fermă a conducerii 
partidului spre întărirea caracterului 
de clasă, muncitoresc al partidului, 
condiție fundamentală a dezvoltării 
spiritului său revoluționar, a discipli
nei și unității de voință și de acțiu
ne a tuturor membrilor săi. In con
sens cu rolul crescind al femeilor in 
toate domeniile vieții economice, so
ciale și politice, o atenție deosebită 
s-a acordat primirii in partid a aces
tora, ponderea femeilor in partid ri- 
dicindu-se la 33 la sută. Menținerea 
tinereții și vigorii partidului a fost 
asigurată prin orientarea cu precă
dere a activității de primire in partid 
din rindul Uniunii Tineretului Co
munist, peste 50 la sută din totalul 
comuniștilor fiind in prezent în vir- 
stă de pînă la 40 de ani.

Definirea Partidului Comunist Ro
mân ca partid de masă, legat cu 
trup și suflet de popor, iși găsește, 
totodată, o concludentă Ilustrare in 
munca plină de dăruire și abnegație 
a milioanelor de comuniști — mun
citori, țărani și intelectuali — care 
s-au aflat și se află in primele rin- 
duri ale luptei maselor muncitoare 
pentru înălțarea patriei noastre so
cialiste. în demnitate și libertate, pe 
trepte tot mai inalte de civilizație și 
progres. Stau în această privință 
drept mărturie argumentele de ne
tăgăduit ale faptelor : noul chip al 
patriei, marile platforme și capaci
tăți de producție industriale construi
te in toate zonele țării, rodnicia spo
rită a pâmintului, valoroase creații 
științifice și spirituale, transformarea 
însăși a oamenilor, care au devenit 
pe deplin încrezători in forțele lor, 
in capacitatea lor constructivă, pe 
deplin conștienți de rolul lor in di
mensionarea prezentului și viitorului 
națiunii noastre socialiste.

Ne aflăm la începutul celui de-al 
8-lea plan cincinal, care marchează o 
nouă etapă de dezvoltare economico- 
socială a patriei. Obiectivul strategic 
fundamental al noului cincinal este 
trecerea, pină in 1990, a României de 
la stadiul de tară in curs de dezvol
tare la un stadiu superior, de tară 
mediu dezvoltată. înfăptuirea aces
tui obiectiv impune, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu In 
cuvintarea rostită la adunarea solem
nă prilejuită de aniversarea partidu
lui, trecerea la dezvoltarea intensi
vă a Industriei, agriculturii, a celor-
(Continuare in pag. a V-a)

Mesajul tovarășului Hu Yaobang
Dragi prieteni tineri din China și România,
Am aflat cu bucurie că peste 150 tineri prieteni din 

România au venit in țara noastră pențru a participa la 
Întilnirea prietenească cu reprezentanți ai tineretului din 
China. Sint cu totul pentru această acțiune semnificati
vă de schimburi prietenești. Țin să vă adresez dumnea
voastră, și prin dumneavoastră maselor largi de tineri ai 
celor două țări, calde felicitări.

Tineretul reprezintă o generație care va trăi și în 
secolul următor, și viitorul ii aparține lui. Speranța pen
tru dezvoltarea stabilă, multilaterală și de lungă durată 
a prieteniei chino^române este pusă pe umerii voștri. In 
acest sens, vă revine datoria și mai mare ca prin pro
pria voastră muncă harnică, prin forța tinereții voastre 
și strădaniile voastre să faceți ca arborele prieteniei 
chino-române să crească tot mai bogat și să dea roade 
cit mai multe. Sint ferm convins că tinăra generație plină 
de vigoare și vitalitate din cele două țări ale noastre va 
putea continua cauza premergătorilor și cu atit mai mult 
ii va depăși și iși va asuma această nobilă misiune 
istorică.

întilnirea voastră prietenească are loc în Anul In
ternațional al Păcii, ceea ce îi conferă o semnificație 
deosebită. Pacea constituie problema contemporană cea 
mai stringentă de care se interesează profund toate po
poarele lumii și are legături strînse cu creșterea și vii
torul tinerei generații. Pacea poate fi realizată prin lupta 
unită a popoarelor și tinerilor din toate țările.

Partidul nostru este convins că tineretul din țara noas
tră. concomitent cu activitatea dedicată prosperității șl 
înfloririi patriei, va depune eforturi neobosite pentru 
prietenia și colaborarea dintre popoare, pentru pacea și 
securitatea internațională.

Popoarele și tinerii Chinei și României constituie o 
forță importantă în lupta pentru menținerea păcii mon
diale. Eu sper cu ardoare că voi, mină in mină, veți 
acționa alături de toți tinerii care Iubesc pacea, din 
toate țările lumii, pentru înfăptuirea idealului nobil'al 
instaurării unei păci trainice in lume.

Urez tinerilor prieteni din China și România să se 
unească tot mai strîns. să progreseze tot mai mult 1
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Din noile construcții ale municipiului Zalău

O cetate 
a muncii

Sint locuri în tara noastră, și» 
nu pufine. pe care nu le poți 
vedea decit cu ochii istoriei, 
geografiei, poeziei. Un aseme
nea loc este și Făgărașul.

Fusesem in Țara Oltului 
atras mai mult de excepționala 
ei etnografie, aflată încă intr-o 
fază deschisă cercetărilor inter- 
aisciplinare.

Avind de astă dată un com
prehensiv interlocutor. l-am 
numit, pe primarul municipiu
lui, Vasile Roșoiu, orașul mi 
s-a revelat total, de la mitolo-

i CASA CU MULȚI COPII,

i semnul răspunderii de bun
i cetățean pentru viitorul națiunii

La Combinatul siderurgic din Reșițo, in secția oțelărie se elaborează noi șarje de oțeluri aliate, cu calități 
superioare, necesare construcțiilor de mașini Foto : E. Dichiseanu

ÎNSEMNĂRI

gia sa pină la prezentul incan
descent. simțindu-se in tot ce 
se creează' mindria localnici
lor pentru acest timp de împli
niri, amplu relevat in această 
lună așezată sub semnul săr
bătoririi gloriosului jubileu al 
partidului. Am încercat si-i iau 
un interviu. Cu delicatețe mi-a 
spus că retorica, oricit de super
bă ar fi, nu lasă să apară aurul 
faptelor și lumina din sufletul 
oamenilor. M-a invitat să-l în
soțesc prin oraș, intr-o zi obiș
nuită de lucru.

— Vedeți, imi spuse. Făgăra
șul e un ținut, o ,.țară“. un loc 
fast, calitate dată de oamenii 
care 'il populează, oameni cu 
un extraordinar cult al muncii, 
înaripați de Programul și Direc
tivele Congresului al XHl-lea. 
Ca să releve profilul acestei 

colectivități, s-a oprit la un 
pasa) din Cartea Oltului de 
Geo Bogza.

— Dar. a continuat el. Făgă
rașul cred că e și o mică parte 
binecuvintată a spațiului mio-

Octav PĂUN
(Continuare in pag. a V-a)

Citi urmași ai, 
atîtea fire te leagă de viată
O mamă înconjurată de 

multi copii este un făqt 
obișnuit in județul Vaslui. 
Atit la sate, cit si la orașe 
(municipiul de reședință 
înregistrează un indice de 
natalitate mare — 21 la 
mie). In acest iudet există 
nu mai puțin de 14 574 de 
femei care au mai mult de 
3 copii, beneficiind de aju
tor bănesc de peste 150 de 
milioane de lei anual din 
partea statului. O aseme
nea mamă, care reluase 
cartea de istorie a patriei 
de vreo zece ori. eu fiecare 
copil in parte, ne spunea 
că se simte ca legendara 
Vrincioaie mindră să dea 
tării feciori voinici, de 
ispravă.

La ora prinzulul. cind 
clopoțelul sună încheierea 
programului in scoli, loca
litățile județului Vaslui 
parcă înfloresc : mii si mii 
de cooii ..Invadează'1 stră
zile. umolindu-le cu larma 
lor veselă. Copiii reprezin
tă aproximativ o treime 
din populația acestui iudet. 
care ocupă primul loc ve 
tară la natalitate.

INEGALABILA BUCU
RIE DE A AVEA MULTI 
FRAȚI ȘI SURORI. Casa 
Ioanei Bițic din satul Ar- 
mășeni poate figura intr-un 
muzeu a! satului. Prispa 
curată, sprijinită pe stîlpi,

tavanul Încăperilor , cu 
grinzi, scoarțe și covoare 
de mină — peste tot. 
Doar mobilierul aste mo
dern. Ordinea desâvîrsită 
nu trădează prezența a 11 
cqpii. Unii s-au făcut mari 
si au plecat pe Ia rosturile

mama avea 19 ani. iar ul
timul cind împlinise 42.

Era duminică. așa că 
erau mai toti oe Ungă 
mama lor. „Sint ca un bu
chet — spune fericită Ioa
na. Or. dintr-o singută 
floare nu coti face un bu

• O străveche tradiție ce se continuă în 
condiții noi • Copii multi, dar și multă grijă 
pentru ei in familie, în comune, în orașe, în 
județ • „Interviuri" în premieră absolută
• Oamenii de nădejde de mîine se

pregătesc astăzi

lor : Vasile si Mihai sint 
muncitori calificați. Vero
nica e bobinatoare (si 
mamă a unui băietei). Ma- 
ricica e laborant la farma
cia unui spital. Aglăita e 
filatoare. Ioana finisoare 
la o întreprindere textilă. 
Ceilalți sint — deocamdată 
— acasă : Elena in clasa a 
X-a. Nicolae intr-a VII-a. 
Florentina intr-a V-a, Ionel 
In clasa a Il-a. iar Con
stantin (de fapt Titel). cel 
mai mic și mai răsfățat, 
are doar 6 ani. Primul co
pil a venit pe lume cind

chet. La părinți am fost 
șapte, soțul a avut 9 frați. 
Amindoi eram obisnuiti cu 
familii numeroase. Doar cu 
unul nu m-aș fi mulțumit. 
E ca si cind te-ai agata de 
un fir. or. eu doream să mă 
leg de viată orin tot mai 
multe11.

După cum afirma prima
rul comunei Băcești. Adrian 
Damachianu. mamele cu 
multi copii sint si harnice 
cooperatoare : Ioana - Bitic 
a avut, în 1985. 214 nor
me. Eugenia Gabrilută. cu 
opt copii — 228 de norme.

în satele- comunei sint 223 
de mame cu mai mult de 
3 copii, care primesc lunar 
cite 300 de lei ajutor de 
la stat, acesta fiind com
pletat de celelalte condiții 
materiale : grădiniță cu 
orar prelungit, scoli etc. 
Mamele au orioritate in 
orice împrejurare. „Indi
cele de natalitate este foar
te ridicat — 29 la mie. ne 
spunea' el. Avem 1 500 de 
copii sub 16 ani. la o ooou- 
latie de 4 000 de locuitori. 
Pot soune că ei au un rol 
important in consolidarea 
familiei. La noi nu există 
divorțuri11.

într-o altă comună din 
zonă — Todiresti — cuan
tumul plătit ca aiutor cen
tru mamele cu multi copii 
este cel mal ridicat din iu
det. exceptind orase-le. în
tre aceste mame se numă
ră si Niculina Cioată, coo
peratoare. mamă a sase 
cooii. Casa a crescut — si 
ea — o dată cu numărul 
membrilor familiei : s-a 
aiuns la cinci camere, 
baie. bucătărie, cămară. 
Primii trei si-au ales ca

Rodica ȘERBAN 
Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

Cercetarea și proiectarea 
în domeniul construcțiilor de nave 
- în concordanță cu cerințele modernizării

Impetuoasa dezvoltare a industriei 
construcțiilor navale din ultimele 
două decenii situează, in prezent, 
România in rindul țărilor friari pro
ducătoare de nave, ceea ce a avut 
ca principal efect realizarea unei 
flote comerciale, fluviale și mariti
me moderne, cu performante la ni
velul țârilor cu tradiție in acest do
meniu.

Un rol important in această im
petuoasă evoluție 1-a avut activita
tea de cercetare-proiectare desfășu
rată in Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pentru 
construcții navale — ICEPRONAV 
Galați, unitate care, in 1986, împli
nește douăzeci de ani de existență, 
în această perioadă, prin grija per
manentă a secretarului general al 
partidului, ctitorul industriei navale 
românești moderne și al cercetării 
in domeniu, s-au creat condițiile 
tehnico-materiale necesare atingerii 
unor performanțe de nebânuit altă
dată, construindu-se nave maritime 
și fluviale moderne, cu înaltă efi
ciență in exploatare, cit și instalații 
plutitoare de complexitate deosebită. 
Clarviziunea cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat 
programul de dezvoltare a flotei ro
mânești. consecvența cu care a ana
lizat și indrumat nemijlocit secto
rul naval au asigurat acestuia un 
permanent avint.

încercind o ilustrare a activității 
depuse in acești douăzeci de ani, 
materializată in construcția a zeci de 
nave de diverse tipuri și destinații, 
amintim sistemele de cargouri de la 
1 600 la 15 000 tdw, vrachierele de la 
12 500 la 65 000 tdw, transportoarele

de cherestea de clasa 4 000 tdw, pe
trolierele dc la 5 000 la 150 000 tdw, 
impingătoarele fluviale de la 600 la 
2 100 CP, remorcherele de port și 
radă de la 600 la 4 800 CP. drăgile, 
șalandele, macaralele plutitoare, ga- 
barelc, navele PCI, barjele, instala
țiile de amenajări portuare etc., 
adică aproape tot ceea ce o econo-

ȘTIINȚA— 
în confruntare 
creatoare cu 

periuțele economiei,
mie modernă reclamă tn domeniul 
dezvoltării transporturilor pe apă.

In cadrul acestei activități s-a fă
cut permanent simțită tendința de a 
promova noul, de a moderniza ceea 
ce există deja in fabricație. Numai 
in perioada 1981—1985. institutului 
l-a revenit sarcina de a elabora do
cumentații tehnice pentru un număr 
de 65 tipuri și tipodimensiuni de 
nave noi sau modernizate, inclusiv 
pentru navele noi ale primilor ani ai 
cincinalului 1986—1990, ceea ce a re
prezentat un grad de innoire de 67 
la sută.

Un eveniment deosebit fn munca 
noastră l-a constituit finalizarea, in 
acest an, a bazei de cercetări hidro- 
dinamice pe modele, dotată la nive

lul tehnicii actuale, dovadă grăitoare 
a atenției și sprijinului acordat cer
cetării și proiectării in construcția 
de nave de către partidul și statul 
nostru. Dispunem in prezent de.ba
zine de incercări de rezistență la 
înaintare și autopropulsie. manevra
bilitate și girație, tunele de cavitație 
și aerodinamice, prin intermediul 
cărora întreprindem complexul de 
cercetări menit să confere navelor 
performantele necesare, la nivelul 
celor realizate pe plan mondial. Uti
lizăm, totodată, tehnica modernă de 
calcul atit in scopul prelucrării re
zultatelor măsurătorilor, al efectuă
rii calculelor de hidrostatică, hidro- 
dinamică sau structuri de corp, cit 
și in scopuri de optimizare. Proiec
tarea pe calculator a benzilor perfo
rate pentru mașinile de debitat cu 
control numeric, folosite în șantiere, 
este o altă fațetă a folosirii acestei 
tehnici.

Sintem conștienți că. în contextul 
condițiilor deosebite ce ne-au fost 
create, contribuția noastră la con
strucția de nave trebuie să se facă 
și mai mult simțită in anii actualu
lui cincinal, in conformitate cu sar
cinile deosebite referitoare la acest 
domeniu cuprinse in Planul unic de 
dezvoltare a României. în acest sens, 
Directivele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român pre
văd o creștere a traficului fluvial cu

Inq. Lucian ABUREL
directorul Institutului de cercetări 
și proiectări navale, Galați

(Continuare in pag. a 111-a)
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O cerință, o sarcină _______ ț "_________  

a etapei actuale

ACTIVITATEA POLITICO - ORGANIZATORICĂ - 
CONCRETĂ, INTENSĂ, 

LA UN NIVEL TOT MAI ÎNALT

TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ORGANIZATORULUI DE PARTID 

DIN AGRICULTURĂ

înfăptuirea cu maximă eficiență a sarcinilor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, a obiectivelor noii revoluții agrare, îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a planului și programelor în scopul obținerii 
în acest an a unor producții pe măsura posibilităților agriculturii noas
tre socialiste sînt direct condiționate, așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului la Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie a.c., de 
ridicarea continuă a nivelului calitativ al întregii activități de partid.

Pentru organele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii din 
agricultură, această cerință decurge și din necesitatea creșterii la un ni
vel tot mai înalt a rolului organizațiilor de bază de forță politică condu
cătoare. Acest rol, arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „nu reprezintă

o lozincă sau o cerință abstractă, el se materializează în munca de zi 
cu zi a fiecărei organizații, a fiecărui organism de partid, a fiecărui 
comunist".

lată de ce, In cadrul ciclului de materiale publicate la rubrica 
„Tribuna experienței organizatorului de partid din agricultură", am pus 
în dezbaterea unor organizatori de partid, președinți ai consiliilor unice 
agroindustriale modul in care acționează pentru creșterea rolului orga
nizațiilor de bază de forță politică conducătoare, in unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii din agricultură la obținerea în acest an, anul 
gloriosului jubileu al partidului, a unor recolte superioare.

Orașul „de nerecunoscut" 
se recunoaște prin cetățenii săi

Obiectiv clar, mobilizator: valorificarea

tuturor forțelor și resurselor
— Organizațiile de bază din consi

liul nostru își desfășoară activita
tea pornind de la ideea subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al partidului că 
„fiecare organizație de partid, fie
care membru de partid trebuie să-și 
îndeplinească rolul de forță politică 
conducătoare in unitățile in care își 
desfășoară activitatea". Este limpe
de — ne explică tovarășul Dumitru 
Berciu, organizator de partid, pre
ședintele consiliului unic agroindus
trial Scomicești. județul Olt — că 
acest rol presupune angajarea, inte
grarea efectivă a fiecărei organizații 
de bază, a fiecărui comunist în mun
ca pentru atingerea obiectivelor sta
bilite de conducerea partidului in 
înfăptuirea revoluției agrare, a sar
cinilor fiecărei etape de dezvoltare a 
agriculturii noastre, a realizării u- 
nor producții agricole mari și stabi
le in fiecare unitate. Tocmai în acest 
scop, organizațiile de bază din con
siliul nostru agroindustrial își exer
cită în mod practic rolul conducător, 
în primul rind începînd de la dezba
terea și stabilirea planurilor de pro
ducție, a programelor pe diferite do
menii, lucrări, campanii sau sectoare 
de activitate. înainte de a fi supu.se 
dezbaterii și aprobării adunării coo
peratorilor din fiecare unitate sau 
fermă, propunerile de plan, progra
mele de activitate sint examinate in 
adunarea generală a comuniștilor. 
Spre exemplu, pentru acest an, co
muniștii au hotărît ca, în comparație 
cu recoltele anului trecut/ planurile 
producțiilor medii la hectar stabilite 
să fie superioare la toate culturile. 
Desigur, și experiența organizațiilor 
de bază din consiliul nostru a de
monstrat că atunci cind se întocmesc

Preocupare

— unirea eforturilor pentru 

realizarea producțiilor stabilite
— De-a lungul anilor, experiența 

proprie ne-.a demonstrat că. oricît de 
bune, oricit de mobilizatoare ar fi 
planurile stabilite, dacă munca efec
tivă pentru înfăptuirea lor nu este 
temeinic organizată, acestea rămîn 
simple prevederi pe hîrtie — com
pletează Ion Dimă, organizator de 
partid, președinte al consiliului unic 
agroindustrial Petrești, județul Dîm
bovița. Iată de ce, pe baza indicației 
fundamentale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că „toate proble
mele — și poate, in primul rind, pro
blemele economice — sint problemele 
esențiale ale activității de partid", 
biroul de coordonare ajută și spriji
nă indeaproape organizațiile de bază 
din consiliu in organizarea intregii 
activități politico-organizatorice spre 
unirea eforturilor tuturor comuniști
lor. ale tuturor lucrătorilor la înfăp
tuirea obiectivelor fixate pentru fie
care perioadă, pentru fiecare cam
panie agricolă în parte, in vederea 
obținerii producțiilor stabilite. Pe 
scurt. în implicarea directă în 
toate problemele cu care se confrun
tă activitatea fermelor, a unităților 
noastre in perioada realizării obiec
tivelor stabilite. A devenit o regulă 
ca secretarii, ceilalți membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază, să 
urmărească sistematic cum se înde-

Coordonare judicioasă, control

permanent, sprijin concret
— Și noi ne-am convins, din dife

rite situații, de importanța deosebită 
pe care o are asigurarea unui con
trol permanent, operativ și eficient 
al îndeplinirii obiectivelor . stabilite 
și. îndeosebi, a hotăririlor de partid 
și de stat — spune tovarășul Ale
xandru Pandrea, organizator de 
partid, președinte al consiliului agro
industrial Beclean, județul Brașov. 
Organizațiile noastre de bază folo
sesc in această privință un sistem 
de evidentă și urmărire a îndepli
nirii tuturor hotăririlor și măsurilor 
stabilite. Căile prin care acționează 
in această privință birourile organi
zațiilor de bază din consiliul nostru 
sint însă numeroase. Aș aminti, in
tre altele, că ele ascultă rapoarte din 
partea cadrelor de conducere ale fer
melor și unităților in adunarea ge
nerală sau ședințe de birou. Recent, 
inginerilor-șefi ai cooperativelor și 
șefilor de ferme li s-a cerut să 
arate ce au făcut pentru asigurarea 
aplicării noilor tehnologii, cum se 
respectă programele de întreținere a 
culturilor, ce măsuri au luat 
pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor la hectar și creșterea 
eficientei economice la fiecare cul
tură. De asemenea, la discuțiile in
dividuale ale biroului organizației 
de bază cu comuniștii, cadrele de 
conducere sînt solicitate să se refere 
concret la felul în care asigură in

și se adoptă planuri judicioa
se. programe de lucru cu obiecti
ve și sarcini clare, realiste, mobili
zatoare, cu responsabilități și terme
ne precise, se asigură o desfășurare 
viguroasă și exactă a muncii, valori
ficarea și concentrarea tuturor forțe
lor și resurselor spre înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite. Așa s-a întîm- 
plat și înaintea campaniei din aceas
tă primăvară. în fiecare organizație 
de bază, în adunări generale de par
tid deschise s-au dezbătut sarci
nile concrete ce ne revin, repartiza
rea forțelor și organizarea muncii, 
tehnologiile și calitatea lucrărilor, 
repartizarea culturilor în acord glo
bal, atribuțiile fiecărui om, cadrele 
de specialiști care răspund de reali
zarea fiecărei prevederi a programu
lui și termenele de execuție a aces
tora. Și, in mod firesc, toate lucră
rile — mai întii însămînțările, iar 
acum cele de întreținere și irigații — 
se desfășoară in bune condiții. Eva
luările provizorii ale recoltei ne dau 
speranțele obținerii producțiilor pla
nificate. De aceea, la fel vom pro
ceda peste puține zile, cind vom dis
cuta programul campaniei de recol
tare. Aș vrea să mai amintesc că, 
după fiecare document de partid ce 
se referă la activitatea din agricultu
ră. după fiecare cuvîntare a secreta
rului general al partidului, birourile 
organizațiilor de bază asigură infor
marea operativă a comuniștilor, a 
tuturor lucrătorilor asupra noilor 
sarcini și îndatoriri ce ne revin și 
completează planurile și programele 
anterioare de activitate. Adică orien
tează întreaga activitate a fermelor 
și unităților spre înfăptuirea noilor 
sarcini ale etapei respective.

esențială

plinesc lucrările prevăzute, calitatea 
acestora, ceea ce contribuie la lua
rea imediată, la nevoie, a măsurilor 
necesare. Să dau un exemplu. Atunci 
cind biroul organizației de bază din 
C.A.P. Jugureni a constatat că lu
crările din programul de îmbunătă
țiri funciare începuseră să bată pa
sul pe loc, din diferite motive, dar 
mai ales din neglijența unor specia
liști care, luați cu alte treburi, au 
uitat de necesitatea îndeplinirii a- 
cestora, problema a fost pusă 
imediat in discuția adunării generale 
a comuniștilor. A fost analizat sta
diul realizării prevederilor, au fost 
criticați cei vinovați pentru tărăgă
narea lor, s-au stabilit măsuri 
pentru urgentarea lucrărilor. Biroul 
organizației de bază a orientat apoi 
întreaga muncă politico-educativă 
spre mobilizarea oamenilor la execu
tarea acestora, pentru respectarea 
termenelor respective, pentru asigu
rarea unei calități cit mai inalte a 
tuturor lucrărilor. Cum tot așa, în 
aceste zile întreaga muncă politico- 
educativă desfășurată de organiza
țiile de bază din cadrul consiliului 
este concentrată spre mobilizarea tu
turor lucrătorilor, a tuturor locuito
rilor satelor la executarea cu ce» 
mai mare grijă a fiecărei prașile 
pentru asigurarea densității optime 
a plantelor, la lucrările de irigare.

făptuirea sarcinilor ce revin fie
cărei unități, respectarea s'i apli
carea întocmai a hotăririlor si le
gilor. Dacă se constată — asa cum 
s-a mai întîmplat — că unii nu-și 
îndeplinesc îndatoririle, biroul or
ganizației de bază propune diferite 
măsuri, inclusiv cind este cazul, asa 
cum a fost la C.A.P. Bărcut. înlo
cuirea unor asemenea cadre din 
funcțiile avute, dacă, cu tot sprijinul 
și ajutorul efectiv acordat, lucruri
le nu se îndreaptă pe făgașul do
rit. Cind am observat, de pildă, 
că în unele ferme programul de 
grajd nu era respectat întocmai, 
fiecare comupist a primit sarcina ca, 
paralei cu îndatorirea de a fi el în
suși un exemplu in muncă, să ve
gheze neîncetat la modul în care se 
aplică programul de către toți cei
lalți lucrători, să ia atitudine fermă 
atunci cînd constată diferite neajun
suri. Sigur, noi avem în vedere și 
faptul că rolul conducător politic al 
organizațiilor de bază se exercită in 
toate domeniile. în toate sferele acti
vității economice si social-politice. 
Cele mai multe. organizații de bază 
țin seama de acest lucru. Ele orien
tează și îndrumă totodată .activita
tea organizațiilor de masă și obștești 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
satelor la înfăptuirea sarcinilor eco
nomice și social-educative, la creș
terea permanentă a producțiilor agri

cole. în această privință, a exercită
rii unui control sistematic și riguros, 
mai avem încă multe de făcut. Mă 
gindesc la sarcinile ce ne revin din 
cerințele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., cu prilejul vizitelor 
efectuate, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in județele din 
Transilvania. Va trebui să acționăm

Ordine și disciplină, exigență 

și fermitate față de neajunsuri
— Eu cred că în exercitarea rolu

lui lor conducător, organizațiile de 
bază din agricultură trebuie să 
acorde o atenție hotărîtoare întăririi 
ordinii și disciplinei in fiecare uni
tate. în fiecare fermă si formație de 
lucru. în activitatea fiecărui lucră
tor din agricultură — intervine to
varășul Marin Ciobanu, organizator 
de partid, președinte al consiliului 
unic agroindustrial Slobozia, jude
țul Argeș. $tim cit de dijmuitoare 
pot fi asupra rezultatelor recoltei 
dezordinea in organizarea si desfă
șurarea muncii, indisciplina, neres- 
pectarea întocmai a atribuțiilor și 
obligațiilor ce revin fiecăruia dintre 
noi. cei ce lucrăm în agricultură. 
Atrăgea atenția secretarul general al 
partidului la Plenara Consiliului Na
țional al Agriculturii asupra faptului 
că „realizarea de mai multe produse 
agricole vegetale și animale de care 
avem atita nevoie se poate realiza 
numai și numai prin intărirea ordi
nii și disciplinei". Cu ce încep or
dinea și disciplina ? în primul rind, 
eu cred’ că un rol determinant in 
întărirea ordinii si disciplinei îl are 
activitatea organizațiilor de bază 
pentru asigurarea respectării riguroa
se a legilor, a decretelor și hotărîri- 
lor ce reglementează munca în 
agricultură. a propriilor măsuri 
stabilite, care urmăresc dezvoltarea 
răspunderii față de îndatoririle și 
obligațiile ce revin fiecăruia. Este 
limpede pentru oricine că orice în
găduință, orice manifestare de tole
ranță față de nerespectarea măsuri
lor stabilite, a planurilor și hotărî- 
rilor duce la delăsare, la dezordine 
și indisciplină. Iată de ce, prin grija 
biroului de coordonare a activității 
politico-organizatorice de partid și a 
comitetelor de partid, la noi, birou
rile organizațiilor de bază, adună
rile generale de partid analizează 
sistematic modul in care se înfăp
tuiesc măsurile stabilite, cum își

Comuniștii — exemplu mobilizator

pentru întregul colectiv
— în exercitarea rolului conducă

tor al fiecărei organizații de bază, 
una din îndatoririle fundamentale ale 
fiecărui membru de partid este de a 
asigura înfăptuirea politicii partidu
lui la fiecare loc de muncă — ține 
să sublinieze tovarășul Mihai Pe
trescu, organizator de partid, pre
ședinte al consiliului unic agroin
dustrial Băilești, județul Dolj. Prin 
întreaga lor muncă, prin eforturile 
depuse, prin acțiunile desfășurate, ei 
trebuie să constituie un puternic 
exemplu mobilizator pentru toți oa
menii muncii. Ei au datoria să insu
fle un spirit nou, de înaltă responsa
bilitate revoluționară, in rindul tutu
ror celor ce muncesc în unul sau al
tul din sectoarele de producție agri
colă, făcîndu-i conștienți de faptul 
că de felul in care înțeleg, și se 
achită de sarcinile ce le revin, de 
calitatea muncii prestate de ei de
pind in mod decisiv rezultatele do- 
bindite, progresul agriculturii, În
scrierea el pe coordonatele noii re
voluții agrare. Iar aceste țeluri pot 
fi atinse numai dacă fiecare comu
nist reprezintă un exemplu in în
treaga lui muncă, în însușirea teh
nologiilor avansate, in conturarea 
celor mai eficiente măsuri și apli
carea lor cu cea mai mare consec
vență. Din acest punct de vedere, 
trebuie să recunosc că și noi avem 
încă mari disponibilități. Nu în toa
te fermele consiliului organizați
ile de bază, birourile lor urmăresc

Așadar, cum muncesc, cum Iși exercită rolul conducător organizațiile 
de bază din agricultură ? Sintetizînd răspunsurile primite la ancheta 
noastră, se poate spune că după cum sînt producțiile obținute. Pentru 
că, oricît de bine organizată ar fi activitatea de partid dintr-o uni
tate agricolă sau alta, dacă producțiile realizate sînt mici, sub nivelul 
celor planificate, înseamnă că eficiența acestei activități nu este la 
nivelul cerințelor, la nivelul sarcinilor pe care Congresul al XIII-lea al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu le pune in fața agriculturii 
noastre.

Subliniind cu pregnanță cerința ca intreaga activitate a organelor 
și organizațiilor de partid să fie ancq,rată în miezul fietbinte al înfăp
tuirii revoluției în agricultură, in realizarea unor producții mari și con
stante, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, arăta 
la Plenara Consiliului Național al Agriculturii că „activitatea de partid 
nu este ceva abstract, ea se măsoară prin rezultatele obținute in pro
ducție, în muncă", lată de ce îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce 
decurg din indicațiile secretarului general al partidului impun, in con
tinuare, ca o cerință importantă a etapei actuale, măsuri hotărîte pe 
planul creșterii la un nivel tot mai inalt a rolului de conducător po
litic al organizațiilor de partid din agricultură. Iar aceasta înseamnă că 
principalele preocupări ale activității organizațiilor de bază trebuie în
dreptate spre asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții a lu
crărilor agricole, realizării întocmai a programelor și obținerea unor pro
ducții cel puțin la nivelul celor planificate.

cu perseverentă pentru creșterea răs
punderii tuturor cadrelor de partid 
din consiliu — membrii birou
lui de coordonare a activității 
politico-organizatorice de partid, ai 
comitetelor de partid, precum și ai 
birourilor organizațiilor de bază — in 
vederea soluționării operative a pro
blemelor legate de îndeplinirea in 
bune condiții a sarcinilor de creș
tere a producțiilor agricole.

îndeplinesc comuniștii sarcinile. Or
ganizațiile de bază se ingrijesc în
deaproape ca toți comuniștii, toți 
lucrătorii să ințeleagă cu toată cla
ritatea răspunderile mari re le revin 
față de calitatea lucrărilor pe par
cursul întregului ciclu de producție 
și, in același timp, să manifeste o 
atitudine de netoleranță față de lip
suri și neajunsuri. Experiența ne-a 
demonstrat că, oricit de bine am face 
arăturile și insămințările, oricit de 
corect am asigura fertilizarea și apa 
pentru irigare, dacă densitatea plan
telor nu a fost respectată, fiind sub 
cea prevăzută, este greu să te aș
tepți să obții producțiile mari pre
văzute. După cum la fel stau lu
crurile și în cazul cînd, chiar dacă 
toate celelalte lucrări au fost corect 
executate, dar nu este asigurată 
apa pentru irigare, influența aces
teia devine hotărîtoare asupra pro
ducțiilor stabilite, micșorînd inclusiv 
efectele celorlalți factori din teh
nologia de lucru, care au fost res
pectați riguros. Instaurarea peste tot 
— in toate formațiile de lucru, în 
toate. fermele, la nivelul conducerii 
tuturor unităților — a unui climat 
de ordine și disciplină, propice’ 
creării și dezvoltării unei atitudini 
revoluționare față de munca din 
agricultură, este nemijlocit legată de 
îndeplinirea fiecărei prevederi a 
programelor adoptate, de realizarea 
exemplară la un înalt nivel calitativ 
a fiecărei sarcini de plan stabilite 
pentru fiecare lucrător. Muncind 
mai bine pămîntul, îngrijind mai 
bine animalele, așa cum o fac acum 
fruntașii — așa cum trebuie să mun
cim cu toții — se poate dovedi că 
nicăieri nu există „pămînt cu ferti
litate slabă" sau „animale slab pro
ductive" — cum mai încearcă unii, 
certați cu ordinea și disciplina, să-și 
motiveze propriile lipsuri și neajun
suri.

îndeaproape ca toți membrii de 
partid să se afirme pe planul exer
citării rolului conducător prin ma
nifestarea unei înalte responsabili
tăți pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin. Să luăm, 
spre exemplu, modul în care se 
exercită conducerea organizațiilor 
de masă și obștești. Unele birouri 
ale organizațiilor de bază din con
siliul nostru neglijează faptul că în 
conducerea acestor organizații sint 
și mulți comuniști, că prin intreaga 
lor activitate, prin exemplul lor 
personal ei au datoria să sprijine 
aceste organizații în mobilizarea 
membrilor lor la înfăptuirea la timp 
și de cea mai bună calitate a tutu
ror lucrărilor. Trebuie spus, de ase
menea, că un rol important în creș
terea răspunderii și rolului condu
cător al fiecărui comunist la locul 
de muncă îl are stabilirea unor sar
cini concrete, indiferent de atribuți
ile și funcțiile pe care le are. Și, 
bineînțeles, asigurarea urmăririi fe
lului cum se îndeplinesc aceste 
sarcini. Pentru că se mai intîmplă 
ca, uneori, tocmai cadrelor cu munci 
de răspundere in conducerea ferme
lor, echipelor sau unităților să nu li 
se repartizeze sarcini concrete de 
partid sau tocmai acestora să nu li se 
ceară să raporteze in adunările ge
nerale despre felul tn care tși înde
plinesc sarcinile, îndatoririle cu care 
au fost investiți.

Anchetă realizată de Al. PINTEA 7

Dintotdeauna. brăilenii și-au iubit 
orașul. E de ajuns să ne gindim la 
„Orașul cu Salcîmi" al lui Mihail 
Sebastian, la Comorofca Iui Panait 
Istrati. anoi la vestitele (dezolant de 
vestite în tară) cartiere Brăilița, 
Chercea...

Gind cu voce tare, al tovarășei 
Titina Enache, vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal :

— Una este să te simți legat su
fletește, alta e să te mindrești cu 
ceva : or, brăileanul de azi nu numai 
că iși Iubește orașul, ci se și min- 
drește cu el. Mindrie care pornește 
de la propria sa „urmă" in întineri
rea Brăilei, adică de la participarea 
sa nemijlocită la transformările care 
au făcut orașul ceea ce este astăzi, 
adică de nerecunoscut pentru cel care 
nu l-a vizitat de vreo 10—15 ani.

E adevărat, blocurile cu iscusite 
dantele, de zeci de mii de aparta
mente. bulevardele largi, mărginite 
de castani, scuarurile înnecate-n ver
deață și brodate cu flori — toate sint 
ridicate pe locuri rămase în domeniu] 
tristei legende : fostele cartiere pînă 
la git în noroaie, străzi mohorite ce 
se tîrau spre centru greoi; mărginite 
de maghernițe.

Da. pe aceste locuri au răsărit edi
ficii demne de reprodus pe cărți 
poștale ilustrate. Dar oamenii, bene
ficiarii de zi cu zi ai acestora ?

Orașul — pe măsura cetățenilor, 
cetățenii — pe măsura lui. Ori
cit de frumoase ar fi un bloc, o 
stradă, un cartier, un oraș, ele nu 
reprezintă decit o jumătate din ade
vărata frumusețe. Cealaltă jumătate 
sint oamenii, beneficiarii, cetățenii 
într-un cuvînt. care trebuie... edifi
cați pe măsură.

— Intr-adevăr, edificați. înce- 
pind cu fundamentul. Iar fun
damentul este munca. Munca fie
căruia pentru fiecare și pentru 
toți. Cifric vorbind, valoarea muncii 
cetățenilor brăileni pentru întineri
rea orașului s-ar putea exprima în 
miliarde de lei. Da. cifra nu este 
exagerată, doar pentru anul acesta 
angajamentul privind munca patrio
tică a cetățenilor municipiului se ri
dică la 230 milioane lei. dar probabil 
va fi depășit. Ceea ce înseamnă, 
printre altele., cultivarea si întreți
nerea parcurilor și spatiilor verzi pe 
o suprafață de 408 hectare. (N-ați 
trecut prin Grădina Mare ? Păcat!) ; 
crearea de noi spatii verzi în jurul 
blocurilor — 292 hectare, plantarea a 
peste 45 000 de noi pomi fructiferi, 
arbori și arbuști ornamentali... Iar 
acțiunea continuă.

— Ceea ce Înseamnă că tot mai 
multe părți ale orașului devin demne 
de... Ilustrate. Dar oamenii?

— Tot mai demni de orașul lor. 51 
tot mai legați sufletește de el. Căci 
una e să spui „bloc,ul ăsta l-a ridicat 
cutare", alta să spui .aici am lucrat 
fi eu si aici locuiesc", sau „pomul 
ăsta eu l-am curățat", sau „tranda
firii ăștia eu i-am sădit"... înseamnă 
că pe „fundamentul" de care vorbeam 
a crescut un alt „etaj". în om. — un 
etaj al civismului.

Noutăți care nu mai miră pe ni
meni. Așa se intîmplă : noutățile in
trate în viata cotidiană Încetează a 
mai fi noutăți, devin simplă obiș
nuință, practică firească de zi cu zi. 
Pe nimeni nu mai miră mutatul din 
locuința insalubră într-unul din 
blocurile „ca-n centru", asa cum pe
luzele de trandafiri au devenit un 
peisaj obișnuit. La fel cum e firesc, 
nimeni nu mai consideră ceva „ne
obișnuit" faptul că cetățenii participă 
prin munca lor la înfrumusețarea 
orașului, la curățenia lui — ceva mai 
mult. își fac un titlu de mindrie din 
a o păstra.

Am solicitat interlocutoarei cîte- 
va din metodele folosite de consiliul 
popular pentru stimularea spiritului 
civic al populației, la nivelul trans
formărilor edilitare din municipiu.

Noi construcții in centrul civic ol orașului Brăila Foto : E. Dichiseanu

„Alo, dispensarul? Aici spitalul.
Nu e așa că nu aveți probleme?"

în legătură cu articolul 
cu titlul de mai sus. pu
blicat in „Scînteia" din 
17 aprilie 1986, in care 
se semnalau numeroase 
deficiențe gospodărești și 
organizatorice, manifes
tate in activitatea unor 
dispensare de întreprin
dere, in afară de scrisori 
din partea cetățenilor, pe 
adresa redacției au sosit 
și răspunsuri din partea 
unităților sanitare criti
cate.

Spicuim din răspunsul 
primit de la spitalul „23 
August", căruia ii este 
subordonat dispensarul 
de la întreprinderea de 
pompe „Aversa", cu pre
cizarea că cele comuni
cate redacției sînt întă
rite și prin adresa Di
recției sanitare a muni
cipiului București, nr. 
346, din 30 aprilie, a.c. :

„Materialul apărut a 
fost prezentat și prelu
crat cu întregul colectiv 
al dispensarului de la 
întreprinderea „Aversa",

— Metodele — obișnuite. Adică 
munca de la om la om.

— Cu toți ?
— Da. cu toți. Căci toți sint inte

resați în ceea ce plănuim si reali
zăm. Cum muncim de la om la om? 
Simplu : prin deputați. prin comisii
le de femei, prin membrii O.D.U.S. ... 
Iar munca asta de la om la om de
vine a tuturora. De povestit concret 
e greu. Mai bine, de văzut concret.

Și vedem.
...Pe Calea Călărași, colt cu bd. Do

robanți se înfiripă un parc. Vreo 50 
de oameni, lingă gropile gata săpate, 
așteaptă mașinile cu copacii și arbuș
tii care... nu au fost repartizați de 
nimeni.

— Trebuiau să moară. Dar nu vor 
muri. ba. dimpotrivă, vor deveni 
parc, ne spune pe un ton dezarmant 
de firesc deputatul Ionel Mircea, 
membru al O.D.U.S.. aflat între oa
menii care așteptau.

Cum trebuiau „să moară?". Simplu, 
striviți de buldozere. mușcați de 
excavatoarele care demolează clădi
rile vechi din bulevardul Dorobanți. 
Nu s-a întîmplat așa. pentru că unui 
alt deputat. Gheorghe Moisescu. ve-

Insemnări 
din municipiul Brăila 

nind cu alegătorii săi să ajute la de
molări. i s-a făcut milă de copaci. 
Deci să fie mutați, plantați in altă 
parte.

într-adevăr, vin mașinile șantieru
lui de construcții, cu copacii, nu-i 
timp de vorbă, oamenii iși socotesc 
forțele. în cîteva zile parcul va fi 
gata. Și totuși — o întrebare : „Cum 
veți denumi parcul?". „Deocamdată, 
-Parcul nostru», adică al Brăilei. 
Pină i-om găsi un nume mai po
trivit".

Socotit în bani, parcul s-ar ridica 
Ia sute de mii. Dar in iubirea omului 
fată de oraș ?

...Dionisie Broască l-a cunoscut pe 
Voicu Cimpoaie ca vecin de aparta
ment în blocul A 4, cartierul Hipo
drom. Amîndoi, veniți de la casă „cu 
curte". Mai precis, de la căsuțe. Ne 
mărturisește sincer că la început n-a 
fost prea încîntat de noua locuință. 
„Baie-baie. parchet-parchet. dar a- 
fară piatră goală".

Vecinul — Ia fel. tînjea după un 
strop de verdeață în fata casei. 
Și acum vreo patru primăveri 
au săpat pămîntul de pe mar
ginea panglicii de ciment ce 
ducea pînă-n stradă și au cul
tivat flori. Dar copiii nu le-or 
rupe ? Să pună inscripții cu tăblițe ? 
Copiii nu știu citi, iar chiar dacă 
știu, cum să-i amendezi? Și nu le-au 
rupt, pentru că „am muncit cu ei de 
la... om la om". I-au atras la îngri- 
jitul florilor. le-au repartizat fie
căruia cîte-o „parcelușă". Copiii știu 
că-s ale lor. Ceva mai mult, dra
gostea de flori s-a „prins" în tot 
cartierul Hipodrom. Veniți să-i ve
deți florile. Și copiii. Și pe cetățenii 
lui vîrstnici ! /

— ...Brăilița ? Cartierul „Progre
sul" adică. Da. acolo locuiesc. Avem 
30 000 de cetățeni. Noroaie? Au fost. 
„Șmecherași" ? Și-ăia au fost. Depu
tatul Ion Poteras nu locuiește încă 
la bloc, cl pe una din fostele străzi 
noroioase. Nicopol. Că strada e 
asfaltată, o știe oricare. Nu doar 
pentru că o calcă, ci pentru că fie
care a pus mina la treabă. Au fost 
și din aceia care s-au lăsat mai greu 
la muncă. Li s-a bătut în poartă : 
„Calci aceeași stradă, fă aceeași 
muncă!". Nici vestitele „șanțuri" de 
Brăilița. veșnic pline cu ape verzui 

eri/ice rs/e „Scr/t/fu “I

împreună cu conducerea 
tehnică a intreprinderii, 
la care au participat și 
secretarul comitetului de 
partid împreună cu pre
ședintele sindicatului. 
Precizăm, din capul lo
cului, că atît conducerea 
intreprinderii, cit și per
sonalul medical iși însu
șesc cele • semnalate și 
consideră că sesizarea 
deficientelor vine în spri
jinul îmbunătățirii acti
vității de asistență me
dicală din unitățile in
dustriale.

Cu ocazia prelucrării 
articolului s-a întocmit 
și un plan de măsuri, 
care să conducă la ridi
carea calității activității 
sanitare sub toate as
pectele".

în continuare. In răs
puns se precizează mă
surile preconizate, care 
vizează în mod special 
mai buna gospodărire și 
întreținere a cabinetului 
medical și a secțiilor- 
anexă, lucru asupra că

ruia ne-am convins vizi- 
tind recent din nou dis
pensarul in care se sem
nalau deficiente. Astfel, 
cabinetul medical de la 
întreprinderea de pompe 
„Aversa" va intra curind 
în renovare.

A doua categorie de 
măsuri — organizatorice 
— privește promptitudi
nea asistenței medicale, 
evitarea aglomerărilor i- 
nutile și a irosirii timpu
lui pacienților aflați în 
producție. Astfel, după 
cum am fost informați in 
scris — și am constatat, 
ulterior, și la fața locu
lui, in timpul celui de-al 
doilea raid întreprins prin 
cabinete medicale de în
treprindere — pacienții, 
nu se mai duc Ia dispen
sar oricînd, incit să aș
tepte acolo cu orele, ci 
în mod organizat, după 
o programare judicioasă, 
dîndu-se prioritate ur
gențelor.

în ceea ce privește ac

nu mai sint. La început, deputatul, cu 
încă vreo 5—6 vecini, și-au săpat și 
curățat zona din fata casei si au 
plantat legume si zarzavaturi. Apoi 
au hotărit la adunarea cetățenească 
să planteze trandafiri de-a lungul 
trotuarelor. Unii n-au ieșit la mun
că. Anul trecut, deputatul a trebuit 
să medieze un „conflict". Tinărul 
Petru Z„ muncitor la uzina „Pro
gresul", l-a surprins cînd ieșea din 
schimb pe unul din cetățenii ce se 
lăsase cu greu la muncă. încercînd 
să-și facă... un buchet de trandafiri. 
Vinovatul a încercat să-l „îmblin- 
zească". Ți-ai găsit. A fost adus 
de guler la deputat. Ce era de 
făcut ? Să se plătească daune ? 
Petru Z. nici nu a vrut să audă... 
„Ce, nu e florărie în colț ?“. Să 
i se intenteze proces — parcă era 
prea mult. în cele din urmă, vinova
tul și-a cerut scuze „în scris", anga- 
jîndu-se totodată că va recupera prin 
muncă dauna provocată „muncii ce
tățenești". S-a ținut de cuvint. Și 
continuă să se țină. Iar pe strada Ni
copol. pe toate străzile din fosta 
Brăillță înfloresc laolaltă florile si 
spiritul civic al oamenilor.

...Da, nu e ușor, uneori, saltul de la 
casa insalubră la blocul luminos, de 
la străduța glodoasă la bulevardul 
cu castani sau strada asfaltată, stră
juită de trandafiri. Noile condiții ale 
civilizației socialiste pun în lumină 
mentalități strîmbe. ce altădată nu se 
observau, sau care duceau la con
flicte serioase, asperități de compor
tament civic ce se cer șlefuite.

— Da. in locul blocurilor, al scua- 
rurilor. al filialei casei de cultură din 
cartierul Radu Negru au fost 
cocioabe, deși azi ni se pare greu de 
crezut — ne spune deputatul Nioolae 
Furtună. Și am zice că nici n-au fost 
dacă nu s-ar ivi din cind în cînd 
dovezi că un asemenea peisaj a 
existat aievea. Dovezi — în com
portări ce se cer corectate.

în ultimii ani. comisia de judecată 
din cartier a analizat circa 2 000 de 
reclamatii ale unor cetățeni împotri
va altor cetățeni. Dar. semnificativ 
lucru, nici una din aceste reclamatii 
nu a ajuns la competenta tribunalu
lui. Toate au fost rezolvate aici. în 
sediul casei de cultură. Cu asistentă. 
Cei în culpă au fost puși la punct 
de obște, reclamanții s-au declarat 
satisfăcuti.

Cele mai recente cazuri? Locatara 
M. Ana din blocul V iși uită robine
tul deschis, provocînd daune co
locatarei de la etajul inferior, C. Ște- 
fania. Daunele sint achitate, cu lec
ția „elementară" „predată" de mem
brii comisiei că a locui la bloc în
seamnă un plus de atenție fată de 
colocatari ; Ana F. din blocul K se 
plînge că vecinul Gheorghe I. i-a 
lovit fiul, dar copilul, de 11 ani, măr
turisește că acesta i-a „promis doar 
o urecheală". Părțile se împacă, iar 
comisia le reamintește că „urechea
la", fie și numai promisă, nu-i cel 
mai bun mijloc de educare, după 
cum și faptul că buna cuviință este 
o componentă de bază a civismului.

Posibile fațete ale mindrie! civice. 
Legătura sufletească fată de Brăila 
a cetățenilor săi ? Poate și în sutele 
de invitații la vernisajul „Casei co
lecțiilor de artă". înmînate cetățeni
lor evidențiati la lucrările de restau
rare a clădirii. (I-am auzit vorbind, în 
acea duminică, de „colecția noastră"); 
poate și în așezarea disciplinată la 
rînd. la suirea în autobuze sau 
tramvaie. (Cel care încalcă regula e 
urmărit de zeci de priviri mustră
toare) ; poate și în acea mîndrie cu 
care se rostesc numele înaintașilor 
de pe aceste meleaguri.

Dar mai ales in mindria cu care 
omul se recunoaște în întreaga viată 
a orașului „de nerecunoscut".

Laurentiu DUȚA 
Candiano PRICEPUTU

țiunile de profilaxie, in
dicate prin normele și 
planurile in vigoare, s-au 
luat măsuri, în strinsă 
înțelegere cu conducerea 
întreprinderii, ca aceasta 
să aibă loc sub îndru
marea cadrelor de spe
cialitate de la spitale, 
care se vor deplasa pe
riodic pe teren, în dis
pensarele respective.

Cu prilejul unei analize 
făcute în cadrul Consiliu
lui oamenilor muncii de la 
„Aversa", cu participarea 
organelor medicale, s-a 
stabilit un mod de lucru 
menit să întărească co
laborarea dintre între
prindere, dispensarul me
dical și eșaloanele de 
asistență medicală ale 
spitalului.

Așteptăm să se ma
nifeste aceeași receptivi
tate și de către celelalte 
unități la care se referea 
critica.

Gh. GRAURE

supu.se
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prin generalizarea experienței pozitive 
și perfecționarea activității în toate unitățile!

CĂLĂRAȘI: Posibilități certe pentru dezvoltarea zootehniei,

AMPLĂ MOBILIZARE DE FORJE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ 
A SARCINILOR DE PLAN

AZI, DESPRE 
PRODUCȚIA DE TITEI

sonw Scînteii 
în actualitatea 

economică

dar si absenta în unele locuri a inițiativei si răspunderii
7 7 7 7»

în repetate rinduri, conducerea 
partidului a cerut organelor și orga
nizațiilor de partid, conducerilor 
unităților din agricultură să-și spo
rească eforturile in vederea dezvol
tării mai puternice a sectorului creș
terii animalelor, subliniind necesita
tea ca toate unitățile din agricultură, 
indiferent de profilul lor, să dispună 
de ferme zootehnice. Pornind de la 
această cerință majoră, la indicația 
comitetului județean de partid, or
ganele agricole au stabilit un pro
gram pe baza căruia toate unitățile 
urmează să-și organizeze puternice 
ferme zootehnice, capabile să valori
fice in mod superior resursele exis
tente, asigurind, totodată, sporirea 
corespunzătoare a efectivelor de 
animale.

Nu se poate spune că în județul 
Călărași nu a existat pină acum o 
preocupare pentru creșterea numă
rului de animale, pentru Îmbunătă
țirea raselor, pentru sporirea efi
cienței economice a acestui 'impor
tant sector de activitate. Concluden
tă este în acest sens și creșterea pu
ternică a efectivelor de animale. In 
unitățile agricole din județ se cresc 
în prezent 172 000 capete bovine, 
630 000 ovine și caprine, 784 000 por
cine. Iar faptul esențial ce trebuie 
subliniat este că în județ există nu
meroase exemple care demonstrează 
convingător eficiența ridicată a aces
tei îndeletniciri atunci cind există 
preocupare, cind există pricepere.

Cooperativa agricolă din Jegălia 
este bine cunoscută In județ, mai 
ales datorită rezultatelor obținute in 
sectorul zootehnic. Unitatea de aici 
dispune de 1 200 bovine și de 3 036 
ovine, iar în gospodăria-anexă a 
cooperativei se cresc 250 de iepuri,

IRIGAȚIILE - PE SUPRAFEȚE CIT MAI MARI, CU TOATE MULUACELE
ialomița: Unde organizarea e bună,

plantele au apă din belșug
în multe zone din Cimpia Bără

ganului nu a plouat de aproape 50 
de zile. In aceste condiții, se irigă 
cu toate aripile de ploaie, prin as- 
persiune și prin brazde, se folosesc 
toate sursele de apă, cum sint lacu
rile Strachina, Fundata, Ratca, Cio- 
cîrlia, Drăgoiești și Jilavele, puțu
rile forate. Pentru ca irigațiile să se 
desfășoare pe măsura necesități
lor, comandamentul județean pentru 
agricultură, a stabilit și urmărește 
permanent, un program riguros. în 
primul rind, toate aripile de ploaie 
și motopompele sint în stare de 
funcțiune zi și noapte. Formațiile de 
udători au fost întărite cu forțe adu
se din alte sectoare.

Pornind de la măsurile prevăzute 
In program, am căutat să urmărim 
la fața locului modul în care sint a- 
plicate în mai multe sisteme din ca
drul întreprinderii județene de exe
cuția și exploatarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare Ialomița- De 
la început trebuie să spunem că 
acolo unde munca este bine organi
zată suprafețele irigate sint chiar 
mai mari decit cele planificate. Con
cret. în sistemul Borcea de Jos, care 
asigură apa suprafețelor cultivate 
din incinta îndiguită și unde se află 
I.A.S.-urile Stelnica, Bordușani și 
Făcăeni, în săptămîna 17—23 mai au 
fost irigate 2 800 hectare, față de 
1 920 hectare, cît era prevăzut. La 
I.A.S. Făcăeni, de exemplu, față de 
530 hectare, s-au irigat 1 170 hectare.

Dacă In sistemul Borcea de Jos 
programul de udare a fost simțitor 
depășit, în sistemele din terasă, su
prafețele realizate sint mai mici de
cit cele planificate. Deși s-au irigat

tulcea: Zi și noapte fără întrerupere
în aceste zile, agricultorii din 

județul Tulcea participă în număr 
mare la irigarea culturilor. Prac
tic, este folosită orice sursă de 
apă cit de mică pentru udarea 
culturilor. „Nevoia de apă este

(Urmare din pag. I)
30—35 la sută, ceea ce reprezintă 
430 000 tone nave nepropulsate și 
150 000 CP remorchere și impingă- 
toare, transportul maritim urmind 
să crească cu 75—80 la sută. Se pre
vede ca in anul 1990 capacitatea flo
tei maritime să ajungă la 7,5—8 mi
lioane tdw. Realizarea acestor obiec
tive va face ca flota maritimă ro
mânească să poată prelua integral 
transportul mărfurilor de comerț 
exterior, care se derulează pe aceas
tă cale, asigurind. totodată, disponi
bilități pentru servicii și compensări 
de transport în sectorul naval.

Aceste creșteri trebuie să aibă la 
bază rezultatele cercetării științifice, 
ale proiectării si introducerii în pro
ducție a tehnologiilor de virf. Pro
gramul special pentru dezvoltarea 
construcției de nave in perioada 
1986—1990. aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. in oc
tombrie 1985 cuprinde atit nomencla
tura concretă a navelor produse in 
șantierele noastre, cit si întregul 
complex de măsuri ce urmează a fi 
aplicat pentru realizarea obiective
lor propuse, constituind un adevărat 
îndreptar în întreaga noastră acti
vitate.

Așa. de pildă, prin activitatea de 
proiectare tehnologică sint in curs 
de elaborare documentații de clasi
ficare și execuție pentru o varietate 
mare de tipuri de nave, dintre care 
amintim vrachierele de 165 000 tdw, 
85 000 tdw și 25 000 tdw, cargou
rile universale de 15 000 tdw, 
5 000 tdw și 2 300 tdw, portcontai- 
nerele de 8 000 tdw, ferry-boat-urile 
de 12 000 tdw, precum și alte tipuri 

precum și un număr de păsări, 
găini, giște. rate, acestea din urmă 
pentru nevoile proprii, adică pen
tru mecanizatori și pentru copiii 
de la grădiniță. „Pină acum 
4—5 ani — ne spunea inginerul Mi
hai .Stanciu, președintele cooperati
vei agricole — sectorul zootehnic ne 
aducea pagube de 2—3 milioane lei 
pe an. Iată de ce, încă din 1982, am 
trecut la măsuri ferme pentru ren
tabilizarea lui. Dispuneam de tot 
ceea ce trebuia, dar organizarea era 
defectuoasă. Trei au fost obiectivele 
principale pe care ni le-am propus 
pentru redresarea sectorului : asigu
rarea furajelor . în sortimentele și 
cantitățile necesare, selecția anima
lelor și permanentizarea unor îngri
jitori pricepuți. Am cultivat cu lu- 
cernă 150 hectare, adică 80 la sută 
din suprafața repartizată furajelor ; 
pe 300 hectare am însămințat cul
turi duble după griu și orz, asigu
rind astfel necesarul,de suculente. 
Furajele de volum le-am adunat 
manual șl le-am transportat cu că
ruțele, reducînd cheltuielile efectua
te cu această lucrare cu peste 50 la 
sută. Am scos din efectiv animalele 
tarate și le-am înlocuit cu juninci 
gestante obținute în sectorul nostru, 
în privința îngrijitorilor, am început 
cu întronarea unei discipline ferme 
și cu pregătirea lor profesională. 
Fapt este că, în ultimii patru ani, 
nu a plecat nici un îngrijitor din 
sector. Așa am reușit să obținem 
rezultate tot mai bune an de an, 
ajungind ca în 1985 să depășim cu 
10 la sută producția globală planifi
cată de lapte, cu 21 la sută livrările 
la fondul de stat, iar indicele de na
talitate să ajungă la 94 la sută, față 
de 70 realizat în 1982. In prezent, 

cu peste 6 000 hectare mai mult față 
de perioada 10—16 mai, în siste
mele mari și amenajările locale pro
gramele de udări în multe unități 
prezintă și nerealizări. Față de 29 119 
ha planificate s-ap irigat 26 922 ha 
în sistemele mari, iar în amenajă
rile locale 4 525 ha față de 5 190 ha. 
De unde provin aeeste nerealizări ? 
Ne-am informat la fața locului. în 
sistemul Bordușani, între 17 și 23 
mai trebuiau să primească apa 6 353 
hectare, dar au fost irigate doar 
5 719 ha. I.A.S. Fetești, cooperativele 
agricole de producție Fetești și Bor
dușani nu au irigat aproape 350 ha 
deoarece în zilele de 18, 20 și 21 mai 
nu s-a asigurat o aprovizionare ritmi
că cu carburanți pentru toate moto
pompele.

în unele unități din sisteme
le Amara, Țăndărei și Movila au 
fost suprafețe ce nu au fost iri
gate datorită unor lipsuri de ordin 
organizatoric : s-au planificat supra
fețe cu culturi de sfeclă de zahăr și 
lucerniere, dar primele nu fuseseră 
prășite, iar de pe celelalte nu se 
transportaseră baloții de fin.

Demn de remarcat este faptul că 
In unitățile neracordate la sistemele 
mari sau fără posibilități de ame
najări locale apa este adusă la cul
turile ce au neapărată nevoie de 
udare cu butoiul și sacaua. La 
aceste acțiuni sint mobilizați toți 
locuitorii satelor, indiferent de vîrs- 
tă. Un exemplu în acest sens îl ofe
ră cooperatorii din Jilavele, Girbovi 
și Munteni Buzău.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

mare — ne apunea Inginerul An- 
ghel Vasian, director adjunct al 
I.E.E.L.I.F. Tulcea. Ea poate fi sa
tisfăcută numai cu o ordine stric
tă a priorităților, urmărindu-se 
zilnic stadiul de creștere a plante- 

din categoria navelor de serviciu, 
pentru programele de foraj marin, 
de pescuit, turism. De menționat că 
această gamă largă de nave s-a con
ceput in condițiile tipizării la ma
ximum a materialelor, componente
lor, soluțiilor și chiar a unor suban- 
samble mari.

Desigur, preocupările specialiștilor 
noștri sint orientate și asupra nave
lor aflate deja în faza de construc
ție — prototipuri sau nave de serie

Cercetarea și proiectarea în domeniul construcțiilor de nave
— în scopul modernizării lor, In 
sensul punerii de acord cu noile ma
teriale și echipamente asimilate in
tre timp de industria orizontală, de 
necesitatea de a reduce permanent 
consumurile de materiale, in primul 
rind de metal, energie și combus
tibil. Este de menționat că, sub acest 
aspect, fiecare tip de navă posedă 
fișe cu indicatori complecși, care 
definesc stadiul actual, posibilitățile 
de îmbunătățire, termenul de apli
care și măsurile de detaliu reclama
te de această acțiune.

Aș dori, de asemenea, să mențio
nez contribuția institutului la pro
gramul de asimilări pentru reduce
rea importului, în cadrul căruia 
s-au elaborat sau sint în curs de fi
nalizare documentații pentru nu
meroase echipamente navale, gradul 
de integrare cu echipamente și agre
gate de producție românească 

lucrăm la finisarea construcțiilor 
unei ferme de selecție pentru mate
rial de reproducție, urmind Ca în 
această toamnă să populăm ferma 
cu 800 de scroafe. în sectorul zoo
tehnic, scontăm pe un beneficiu de 
cel puțin 1 milion lei, dar eficiența 
finală a acestui sector trebuie jude
cată și în funcție de contribuția 
pe care îngxășămintele naturale re
zultate de la animale o au la 
sporirea producției vegetale".

Avind in vedere rezultatele bune 
obținute de un mare număr de uni
tăți agricole, devine aproape de ne
explicat faptul că unele unități cu 
mari posibilități, renumite pentru 
producțiile obținute an de an în sec
torul vegetal, nu și-au organizat 
încă ferme zootehnice. Așa stau lu
crurile la cooperativele agricole Dor 
Mărunt, ' Valea Argovei, Unirea, 
unde nu ai să găsești ferme zoo
tehnice, și nici urmă de gospodărie- 
anexă, deși fiecare unitate in parte 
dispune de mii de hectare de teren 
arabil și are rezultate foarte bune în 
producția vegetală. Dacă acești gos
podari ar face un calcul, așa cum de 
altfel fac vecinii lor. ar ajunge la 
concluzia că au posibilități foarte 
mari, atit pentru amenajarea unor 
adăposturi economicoase și eficiente, 
cit, mai ales, pentru valorificarea 
producției secundare, rămasă pe 
cîmp în cele mai multe cazuri.

în județul Călărași există peste 
45 000 hectare în spațiul dintre Bor
cea șl Dunăre denumit, în limbajul 
localnicilor, „baltă". Aceste terenuri 
aparțin unităților agricole de stat. 
Marea lor majoritate dispun de 
efective de oi între 8 000 și 15 000 ca
pete, sector în care s-au obținut re1 
zultate foarte bune, atit în ceea ce 

La întreținerea culturilor de porumb pe terenurile C.A.P. Smirna, județul 
Ialomița

lor". Procedînd In felul acesta, uni
tățile agricole din județ au irigat 
pină acum peste 77 000 hectare.

In consiliul agroindustrial Ba- 
badag funcționează din plin toate 
cele aproximativ 300 aripi de ploaie. 
Cooperativele agricole Sarichioi, Ze- 
bil, Enisala, Turda irigă cite 300 
hectare pe zi, suprafață dublă față 
de cea programată. Aceeași con
centrare de forțe și la asocia
ția legumicolă Zebil, unde, practic, 
toate culturile au primit apă. 
„Pentru a menține o umiditate co
respunzătoare in sol, ne spunea in
ginerul Petre Dumitru, directorul a- 
sociației, irigăm de. la începutul lu
nii aprilie. Aplicăm norme mici de 
udare, muțind aripile de ploaie de 
trei ori pe zi, revenim pe aceeași su
prafață îa o săptâmînă".

La I.A.S. Mihail Kogălniceanu, o 
bună parte din suprafață este ame
najată pentru irigarea prin brazde. 
De cind au răsărit porumbul, floa- 
reă-soarelui și soia, s-a dat dru
mul . apei pe brazde. Inginera-șefă 
Angela Pop ne-a explicat că nu se 
mai așteaptă ca in alți ani să creas
că plantele pină la 20—30 cm și a- 
poi să se deschidă brazdele pentru 
apă. Se deschid rigole superficiale și 

urmind să atingă un nivel de 
98—100 la sută.

în ceea ce privește domeniul teh
nologiilor de fabricație au fost 
elaborate studii și documentații pri
vind creșterea productivității mun
cii și scurtarea ciclurilor de produc
ție, materializate deja- în șantierele 
navale. Dintre acestea Îmi permit să 
exemplific liniile automatizate de 
asamblare și sudare a secțiilor pla
ne executate la Ș.N. Brăila și Ș.N.

Galați și In curs de execuție la 
I.C.N.U.T. Tulcea, linii care înglo
bează instalații tip portal pentru su
dare cap la cap și de colț, in con
cepție originală, cu soluții bre
vetate ca invenții și executate 
in cadrul producției industriale la 
ICEPRONAV ; in mod similar, am 
propus pentru generalizare, împreu
nă cu specialiștii din șantiere, și alte 
tehnologii noi, de mare eficiență, 
pe baza cărora urmează să se obțină 
o importantă creștere a productivi
tății muncii pină in anul 1990. Ast
fel, se prevede ca în perioada ime
diat următoare, in acest an, să se 
reducă durata de proiectare cu 
8 000 ore.

Una din problemele care ne preo
cupă la ora actuală se referă la in
dicele de greutate al navelor proiec
tate. Deși acesta se situează in pre
zent, pentru majoritatea navelor re
prezentative, către nivelul superior 

privește producția de lapte, cit, mai 
ales, in producția de lină, stabilin- 
du-se adevărate recorduri. Aceasta 
demonstrează atit priceperea oame
nilor in creșterea animalelor, cit și 
marile posibilități materiale pe 
care le oferă „balta". Ar fi firesc 
deci să existe aici și puternice fer
me de bovine sau complexe de în- 
grășare a taurinelor de genul celor 
de la I.A.S. Pietroiu. Sint insă 
I.A.S.-uri, precum cel din Cio
cănești, bunăoară, care nu au nici 
cel puțin o gospodărie-anexă în care 
să crească 30—40 de vaci.

Anălizînd la fata locului posibili
tățile existente în fiecare unitate, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit, așa cum ară
tam, un judicios program de creș
tere a efectivelor de animale pentru 
toate unitățile agricole. Prin mai 
buna repartizare a animalelor în te
ritoriu, în județul Călărași, efecti
vele vor crește substanțial, valorifi- 
cindu-se superior resursele de fu
raje existente din belșug in fiecare 
unitate agricolă. Organele comunale 
de partid, conducerile unităților au 
adoptat măsuri practice menite să 
asigure înfăptuirea obiectivelor sta
bilite. Astfel, s-a trecut la amenaja
rea unor noi adăposturi și la procu
rarea de animale pentru popularea 
acestora. De asemenea, întreaga su
prafață cultivată cu plante prăsi
toare a fost repartizată unor echipe 
specializate, acestea avind obligația 
de a recolta și depozita întreaga 
producție secundară, care in condi
țiile județului Călărași reprezintă, de 
fapt, principala sursă de furaje.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

apa ajunge la rădăcina plantelor.
Comandamentul județean, pentru 

coordonarea lucrărilor agricole a 
stabilit o serie de măsuri in ve
derea sporirii suprafețelor irigate. 
Toate cele șase sisteme mari de 
irigații existente în județ funcțio
nează zi și noapte la Întreaga ca
pacitate. Cu excepția culturilor de 
griu și orz, la care se aplică nor
me mari de udare, la culturile pră
sitoare aripile de ploaie se mută de 
trei ori pe zi, folosindu-se norme 
mici de apă, in felul acesta supra
fața pe care se aplică udări spo
rește cu aproximativ 25 la sută. 
Astfel, în ultimele două săptămîni, 
programele de udări stabilite au 
fost depășite cu peste 3 000 hectare. 
De asemenea, peste 100 de agrega
te de pompare au fost amplasate 
pe malul Dunării și al lacurilor în 
școpul udării unor suprafețe care 
nu sint amenajate pentru irigat. 
Toate acestea dovedesc răspunde
rea cu care acționează organizațiile 
de partid, conducerile unităților a- 
gricole din județul Tulcea pentru 
asigurarea apei necesare culturilor.

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scînteii"

atins pe plan mondial, el este sus
ceptibil de îmbunătățiri in conti
nuare. în acest sens, pe baza sarci
nilor ce ne stau in față pentru cin
cinalul 1986—1990. ne-am -propus 
lărgirea investigațiilor • pe calculator 
și pe modele de structuri pentru 
eliminarea supradimensionării, eșan
tionarea și avizarea corpului nave
lor cu registrele de certificate pe 
bază de programe de optimizare, ex
tinderea utilizării oțelurilor de înaltă 

rezistență, reducerea greutății și ga
baritelor navale asimilate in țară, 
a echipajelor navale, a amenajărilor 
pentru acestea, precum si alte mă
suri de mare eficientă în acest do
meniu.

Totodată, ne revin sarcini deose
bite privind creșterea economicității 
in exploatare a navelor, fapt ce im
pune extinderea și lărgirea cercetă
rilor aplicative de optimizare pe 
calculator și in laboratoarele de hi- 
drodinamică a carenelor navelor, a 
propulsoarelor și sistemelor de ma
nevră. Vom aplica soluții noi in 
acest domeniu, dar nu putem omite 
necesitatea ca. în același timp, să se 
soluționeze corespunzător sarcinile 
privind realizarea saltului calitativ 
la principalele echipamente consu
matoare de combustibil, dintre care 
reamintesc motoarele de propulsie 
cu consum specific scăzut și gene
ratoarele diesel cu combustibil greu.

Noi fapte de muncă vin să confirme deplina angajare muncitorească, 
responsabilitatea cu care puternicul detașament de petroliști muncește 
pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a sarcinilor de 
plan.

în domeniul extracției de țiței, după cum este bine cunoscut, prin 
scurtarea și îmbunătățirea calității lucrărilor de intervenții la sonde, apli
carea și extinderea celor mai moderne tehnologii de extracție., aprovi
zionarea ritmică a fiecărei brigăzi și echipe cu piese de schimb și ma
teriale, prin întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă se pot 
obține importante sporuri de producție.

Tocmai de aceea, în sondajul de astăzi al „Scînteii", aducem în ac
tualitate activitatea desfășurată în trei schele de producție petrolieră în 
care eforturile oamenilor muncii, respectarea cu rigurozitate a tehnolo
giilor de lucru, ordinea și disciplina au dus la realizarea în ultima pe
rioadă a unor însemnate sporuri de producție. Experiența bună a aces
tor unități - ca de altfel și a altora - in organizarea procesului de pro
ducție trebuie să fie cunoscută, extinsă și generalizată in toate schelele 
de extracție, astfel incit restanțele acumulate să fie recuperate cît mai 
grabnic și să se asigure realizarea exemplară a planului pe acest an.

Reducerea timpului 
neproductiv ai sondelor — 

o importantă rezervă 
de creștere a producției

Deși numărul de sonde aflate în 
exploatare in perioada care a trecut 
de la Începutul anului în cadrul 
Schelei de producție petrolieră Dră- 
gășani — ne spune directorul unită
ții, ing. Sorin Nicolae Samoilă — a 
fost aproape același ca și în perioa
da corespunzătoare a anului trecut, 
producția de țiței și gaze a crescut 
cu peste 30 Ia sută. Pină în prezent, 
am realizat o producție suplimenta
ră față de plan de aproape 1 000 tone 
de țiței și peste 4 milioane mc gaze 
asociate. Sporurile de producție se 
datoresc acțiunilor întreprinse pen
tru întreținerea, repararea și menți
nerea in stare bună de funcționare 
a fiecărei sonde. în cele trei brigăzi 
de producție petrolieră am luat mă
suri, în primul rind, pentru omoge
nizarea formațiilor de intervenții, 
care acționează permanent în trei 
schimburi. Evident, această măsură 
organizatorică a determinat, după 
cum era de așteptat, o creștere a 
operativității intervențiilor. Așa de 
pildă, comparativ cu anul trecut, 
timpul neproductiv al sondelor care 
au necesitat reparații și repuneri in 
funcțiune «-a redus de aproape trei 
ori. Pe de altă parte, am acordat o 
mare atenție reducerii perioadelor 
normate de efectuare a probelor de 
producție la sondele noi. De curînd, 
ca să dau un singur exemplu, forma
țiile conduse de maiștrii Alexandru 
Trăistaru, Paul Ducu și Gheorghe 
Nichifor au acționat cu multă price
pere și abnegație pentru punerea în 
producție a trei sonde noi de mare 
adîncimă, cu multe zile înainte de 
termen, ceea ce a permis obținerea 
unor cantități suplimentare de țiței. 
Ca urmare a măsurilor luate, reali
zăm planul zilnic și chiar importan
te cantități suplimentare. In conti
nuare acordăm o mare atenție reali
zării unor ample lucrări de introdu
cere a tehnologiilor avansate, cum 
sint cele de injecții ciclice cu abur 
și apă tehnologică, ceea ce va asigu
ra creșterea substanțială a factoru
lui final de recuperare și, implicit, a 
producției de țiței".

Vn elect practic 
al modernizării

„în industria extractivă a petrolu
lui — ne precizează ing. Constantin 
Tătaru, directorul Schelei de produc
ție petrolieră Ciurești, județul Olt — 
nivelul producției depinde in cea mai 
mare parte de buna funcționare a în
tregului fond de sonde existent. Este 
lesne de înțeles că orice oprire din 
pompaj înseamnă o diminuare a 
producției și aceasta este cu atit mai 
mare cu cît timpul de staționare 
este mai prelungit. Se tntîmplă ca 
din cele mai diverse cauze să se o- 
prească o sondă sau mai multe deo
dată și acest fapt să se cunoască nu
mai după ce trece pe la fiecare punct 
de lucru sondorul de linie. Iată insă 
că la brigada 7 Deleni s-au aplicat, 
de curind, măsuri de modernizare, 
instalîndu-se un panou automatizat 
cu ajutorul căruia se poate urmări 
în orice moment activitatea fiecărei 
sonde din perimetrul brigăzii. Cu
noscând astfel imediat sonda care 
s-a oprit, brigada de intervenții își 
poate face datoria cu promptitudine, 
scurtînd la maximum timpul de 
oprire. Putem spune că, in felul 
acesta, s-a scurtat timpul de aștep
tare a sondelor avariate la mai mult

Aceste măsuri deosebit de Impor
tante. în afara efortului propriu, do
vedesc necesitatea ca toți colabora
torii constructorilor de nave să 
acorde un sprijin mal substanțial, 
asimilînd șl furnizînd la timp ma
teriale și echipamente de înaltă ca
litate. fără de care ar fi imposibil 
să ne aliniem la exigențele actuale 
pe plan mondial.

Doresc să menționez însă că, în 
fond, competitivitatea nu se rezumă 
doar la calitate, cl presupune și 
preturi rezonabile comparabile cu 
cele practicate pe piața externă. Și 
din acest punct de vedere este ne
cesară o conlucrare mai strinsă a 
factorilor de decizie, astfel ca pre
turile practicate la materiale și 
echipamente să fie și ele compara
bile cu cele existente astăzi pe pia
ța externă.

Institutul nostru are un program 
vast de activitate, o paletă largă de 
probleme de rezolvat,. în cadrul că
rora spiritul novator își poate face 
și trebuie să-și tacă in mod efi
cient simțită influenta, pe fondul 
puternicei baze materiale de care 
beneficiem. Aceste condiții, îmbinate 
cu preocuparea și competenta teh
nică a specialiștilor noștri, prin con
lucrarea strinsă cu specialiștii din 
șantiere și întreprinderile mecanice 
din cadrul Centralei industriale na
vale Galați, ca și cu alte instituții 
sau unități colaboratoare, con
siderăm că reprezintă puternice 
garanții pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor actualului cin
cinal, pentru dezvoltarea construc
ției de nave în patria noas
tră. 

de Jumătate, aceasta insemnind im
portante cantități de țiței în plus. 
Așadar, rezultatele bune pe care ni 
le oferă sistemul automat de urmări
re a activității sondelor ne-a deter
minat să grăbim aplicarea măsurilor 
de modernizare a producției și la 
brigăzile 5 și 6 din Otești.

în mod deosebit ne-am ocupat, în- 
cepînd din luna martie, de acțiunile 
pentru combaterea viiturilor de ni
sip, care în zona schelei noastre con
stituie, adesea, un obstacol destul 
de mare în extracția țițeiului. Am 
realizat pină acum un mare număr 
de operații geologo-tehnologice toc
mai pentru combaterea acestui feno
men, cu rezultate care au condus la 
creșterea producției. De exemplu, in 
sectorul de extracție Otești-Deleni, 
prin dublarea numărului de operații 
tehnologice efectuate, față de pri
mele trei luni ale anului, s-a reali
zat o producție suplimentară zilnică 
de peste 30 tone țiței. Acum, reali
zarea ritmică a planului și chiar de
pășirea lui, ceea ce ne va permite să 
recuperăm cit mai urgent restanțele 
acumulate in primele luni ale anu
lui, ne îndeamnă să căutăm noi so
luții și să aplicăm cele mai potrivite 
tehnologii de extracție care să asigu
re producții mari și constante de 
țiței".

Flecare muncitor — 
un bun specialist

„Din propria experiență — ne de
clară ing. Ion Rusen, directorul teh
nic al schelei de producție petrolieră 
Berea, județul Buzău — ne-am con
vins că, fără o pregătire profesională 
superioară a fiecărui om al muncii,

NOUTĂTI TEHNICO-STIIWTIFICE ROMÂNEȘTI
Șnur abraziv

Pentru a putea finisa sau reme
dia prin șlefuire orificiile greu ac
cesibile din greiferele și conducă
toarele de fir ale mașinilor textile, 
un colectiv de specialiști de la In
stitutul de subingineri din Tirgu 
Mureș a realizat, în premieră la 
noi in țară, un șnur abraziv. Pro
dus in întregime din materiale in
digene, șnurul abraziv (adus oină 
acum din import) se utilizează, tot
odată. pentru șlefuirea si finisarea 
orificiilor sau șanțurilor din dife
rite piese metalice în vederea înde
părtării bavurilor rezultate în urma 
prelucrării mecanice și termice ale

Angrenaje de mare performanță
O premieră tehnologică națio

nală o constituie și proiectarea și 
realizarea angrenajelor melcate 
spiroide cu melc cilindric. Produ
cerea și utilizarea acestei familii 
de angrenaje s-a făcut la început 
în numai cîteva țări, puternic dez
voltate tehnologic (S.U.A., U.R.S.S., 
Marea Britanie, R. F. Germania), 
ele fiind inițial utilizate, cu pre
cădere, în tehnica aerospațială, la 
Instalații nucleare și în alte do
menii ale tehnicii de virf. Prin 
cercetarea și realizarea acestui tip 
de angrenaj, la Tirgu Mureș în ca
drul Institutului de subingineri 
s-a avut In vedere utilizarea lor în 
prima etapă. In construcția mași
nilor textile, domeniul potențial de 
utilizare fiind Insă mult mal larg : 
mașini-unelte, reductoare de uz ge
neral, utilaje tehnologice diverse, 
mașini agricole etc. De remarcat că 
pentru producerea acestor angrena-

Recuperarea hidrogenului în scopuri 
tehnologice și energetice

Din Instalațiile de electroliză a 
soluției de clorură de sodiu de la 
Combinatul chimic Rîmnicu Vilcea 
se degajă, la nivelul actual al pla
nului de producție. 84 milioane 
metri cubi de hidrogen pe an. 
Specialiștii întreprinderii au rea
lizat o instalație de recuperare 
a acestuia intr-un gazometru. Hi
drogenul astfel obținut urmează a 
fi utilizat parțial în noile instalații 
tehnologice pentru obținerea aci
dului clorhidric și pentru acizi

Recondiționare prin depunere de masă plastică
La întreprinderea de mătase din 

Cluj-Napoca se aplică o originală 
tehnologie de recondiționare a 
unor piese aparținind mecanismu
lui de ratieră — de la mașinile au
tomate de țesut produse la o altă 
întreprindere clujeană — ..Unirea". 
Metoda constă in aplicarea unui 
strat de relon pe acele părți ale 
piesei care se angrenează cu alte 
piese din ratieră. Datorită funcțio
nării neîntrerupte (in trei schim
buri) a mașinilor de tesut. cit și 
mișcării continue a pieselor an
grenate, uzura acestora este in
tensă. necesitînd înlocuirea lor 
cu alte piese noi. înlăturarea 
acestor uzuri, cit și micșorarea nu
mărului de piese schimbate sint 

nu se poate face față cerințelor im
puse de aplicarea celor mai noi teh
nologii de extracție a țițeiului. Cu 
atit mai mult cu cit in schela noas
tră, de mai mulți ani, se aplică cu 
bune rezultate procedee moderne de 
stimulare a zăcămintelor și se ex
trag, pe această bază, cantități mari 
de țiței. Ca atare, am înființat două 
cursuri de calificare cu 110 sondori, 
un curs de policalificare pentru 86 
de sondori, mecanici, electricieni și 
economiști, oameni care să poată 
face față cerințelor impuse de mo
dernizarea proceselor de extracție.

Pornind de la aceeași idee, s-au 
constituit trei echipe service, cu oa
meni bine pregătiți profesional, care 
lucrează în trei schimburi pentru în
treținerea troliilor și a instalațiilor 
IC-5 din dotarea brigăzilor de la 
Brăgăreasa, Bărbuceni, Colilia și 
Berea. $i această măsură și-a dove
dit utilitatea prin faptul că acum 
toate utilajele sint în perfectă sta
re de funcționare și se pot face in
tervenții prompte, reducindu-se sub
stanțial timpul de staționare a son
delor oprite. La schela noastră de 
producție, înalta calificare a perso
nalului este probată și de numărul 
mare de operații geologo-tehnologice 
efectuate, care aduc un substanțial 
aport de producție. Prin aplicarea, 
in continuare, a programului de mă
suri tehnologice stabilit, avem con
vingerea că vom obține sporuri mari 
de producție și vom recupera in 
timpul cel mai scurt restantele pe 
care le-am acumulat la începutul 
anului".

★
Activitatea din ultimele două luni 

din cele trei schele de producție de
monstrează, prin rezultatele obținute, 
marile rezerve tehnice și umane ce 
există în domeniul extracției țițeiu
lui pentru sporirea producției. De 
altfel, și la schelele de producție Mo- 
șoaia, Zemeș, Moreni, Viforîta și 
altele, nivelurile zilnice de producție 
realizate în prezent evidențiază fap
tul că există reale posibilități pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor șl 
îndeplinirea exemplară a planului pe 
acest an. Din datele puse la dispozi
ție de Ministerul Petrolului rezultă 
că în toate unitățile se înregistrează 
creșteri apreciabile ale producției 
zilnice de petrol, fapt ce scoate în 
evidentă eforturile petroliștilor pen
tru a da țării cit mai mult țiței.

Petre CRISTEA, 
Ion STANCIU, 
Mihai GRIGOROSCUTA, 
Stelian CITI PER

acestora. De remarcat că, pentru 
diversificarea ariei dispozitivelor 
de șlefuit, șnurul abraziv (care 
constă din granule abrazive fixate 
pe un suport textil din ață, cu dia- 
metre cuprinse între 0,6—1,5 mm) 
are în componența sa și un disc 
de șlefuit și cap de șlefuit de di
ferite dimensiuni. La ora actuală. 
Institutul de subingineri din Tirgu 
Mureș dispune de o capacitate a- 
nuală de producție de circa 150 000 
metri de șnur abraziv și aproxima
tiv 400 capete de șlefuit, capaci
tate care, în raport de necesități, 
poate fi extinsă.

|e au fost utilizate exclusiv utilaje 
și scule de fabricație românească, la 
finalizarea cercetării dîndu-și con
cursul mai multe întreprinderi și 
instituții din țară, între care în
treprinderea de mașini-textile din 
Tirgu Mureș, întreprinderea meca
nică Cugir, întreprinderea mecani
că de mașini și utilaj minier Baia 
Mare, filiala din Tirgu Mureș a 
Centrului de cercetări științifice și 
inginerie tehnologică mașini pen
tru industria ușoară.

Comparativ cu alte angrenaje 
din aceeași categorie, geometria 
familiei de angrenaje melcate spi
roide le conferă acestora calități 
specifice : raport de transmitere 
ridicat, capacitate portantă spori
tă intr-un gabarit axial redus, va
riante de compunere constructivă 
diverse, posibilitatea utilizării fon
tei și, pentru prima dată, a oțe
lului. (Gheorghe Giurgiu).

oxo, excedentul de hidrogen fiind 
folosit temporar pentru înlocuirea 
gazului metan de la centrala ter
mică.

Pe această cale se obține o re
ducere a consumului de gaz me
tan de 7,9 milioane metri cubi pe 
an. echivalent cu 9 000 t combus
tibil convențional pe an. Sint în 
curs de. realizare noi instalații teh
nologice care să permită valorifi
carea prin chimizare a întregului 
volum de hidrogen.

principalele avantaje imediate ge
nerate de noua tehnologie de re- 
condiționare. Totodată, economia 
anuală de fontă maleabilă, mate
rial din care se confecționează a- 
ceste piese, este de circa 15 000 kg. 
Pe ansamblu, prin aplicarea nou
lui procedeu, întreprinderea clu
jeană înregistrează o economie e- 
fectivă de circa 350 000 lei pe an. 
De menționat că unele piese recon
diționate cu aproape doi ani în 
urmă funcționează și astăzi fără a 
prezenta semne de uzură îna
intată.

Grupaj realizat de 
Vlaicu RADU
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Inaugurarea expoziției omagiale „Marile bătălii revoluționare

ale clasei muncitoare conduse de Partidul Comunist Român

în anii hiptei ilegale, eroismul clasei muncitoare in vasta

operă de făurire a societății socialiste"
Tn cursul zilei de marți s-a des

chis, în sala Dalles din Capitală, 
expoziția omagială de artă „Marile 
bătălii revoluționare ale clasei mun
citoare conduse de Partidul Comu
nist Român in anii luptei ilegale, 
eroismul clasei muncitoare in vasta 
operă de făurire a societății socia
liste'*.

Expoziția este dedicată împlinirii 
unei jumătăți de veac de la procesul 
militanților comuniști și antifasciști 
de la Brașov, moment de seamă al 
istoriei noastre naționale, care a în
scris în nemurire numele unui tlnăr 
comunist neînfricat din anii de res
triște, cel care avea să devină fon
datorul României moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cel mai iubit și stimat fiu 
al națiunii noastre.

La vernisaj au luat parte tova
rășii Ion Coman, Dumitru Popescu, 
Petru Enache, Mihai Gere, Suzana 
Gâdea.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., activiști 
de partid și de stat, membri ai con
ducerii uniunilor de creație, repre
zentanți ai vieții noastre culturale 
și științifice, un numeros public.

In cuvintul de deschidere, tovarășa 
Suzana Gâdea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației, Socialiste, a 
subliniat că, făurit în urmă cu 65 de 
ani, Partidul Comunist Român s-a 
afirmat ca strălucit continuator al 
celor mai înaintate tradiții revolu
ționare și democratice ale poporului 
nostru, al luptelor maselor pentru 
libertate socială și națională, pentru 
o viață mai bună, pentru indepen
dență și suveranitate. In anii grei ai 
ilegalității, partidul nostru a fost 
organizatorul și conducătorul luptei 
clasei muncitoare, a țărănimii, inte
lectualității, a maselor largi popu
lare împotriva exploatării și asupri
rii, pentru apărarea intereselor na
ționale ale întregului popor. Remar
cabila și permanenta activitate revo
luționară a clasei muncitoare — a 
spus vorbitorul — grevele, demon
strațiile, manifestațiile împotriva 
războiului și fascismului slnt mărtu
rii ale luptelor continue ale maselor, 
ale tuturor forțelor democratice și 
progresiste pentru realizarea idealu
rilor de dreptate socială și indepen
dență națională.

Aducînd un fierbinte omagiu tova
rășului Nicolae Ceaușescu, revolu
ționarul înflăcărat, care și-a dedicat 
viața, din cei mai tineri ani, slujirii 
cu credință a mărețelor idealuri de 
libertate și fericire, de progres ale 
poporului român, pentru triumful 
socialismului și comunismului pe pă
mîntul României, expoziția marchea
ză, prin intermediul unui mare nu
măr de lucrări de pictură, sculptu
ră, grafică, artă decorativă, realizate 
de creatorii de frumos din întreaga 
țară, momente memorabile ale luptei 
revoluționare a clasei noastre mun
citoare, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, împotriva perico
lului fascismului, pentru apărarea 
independenței naționale și integrită
ții teritoriale a țării.

In expoziție se remarcă, de aseme
nea, lucrări de aleasă ținută artis
tică, ce redau aspecte ale bogatei 
activități politice și științifice a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. activitate pusă 
permanent în slujba înfloririi vieții 
spirituale românești, a edificării so
cialismului în patria noastră.

Inaugurată în această lună, cind 
se împlinesc 50 de ani de la pro
cesul politic de la Brașov, expozi

ția prezintă la loc de frunte lu
crări dedicate acestui însemnat eve
niment din istoria partidului nostru 
comunist, a mișcării muncitorești și 
antifasciste din România, eveniment 
care, prin implicațiile și ecoul său, 
a contribuit la amplificarea stării de 
spirit antifasciste, la creșterea gra
dului de mobilizare a maselor popu
lare în lupta împotriva fascismului 
Si războiului, pentru libertatea și 
independența patriei, pentru viitorul 
democratic al țării. Lucrările de pic
tură de dată recentă consacrate pro

cesului militanților comuniști șl 
antifasciști de la Brașov aduc in 
prim-plan figura comunistului-erou 
Nicolae Ceaușescu, afirmat și călit 
in focul marilor bătălii revoluționa
re și de clasă din acea vreme, că
ruia partidul i-a încredințat rolul 
principal în orientarea procesului, 
astfel incit din acuzat a devenit acu
zatorul regimului burghezo-moșie- 
resc, al pericolului fascismului și 
războiului.

Cu mijloace specifice artelor, este 
evocat un alt moment hotăritor în 

mișcarea muncitorească din Româ
nia. în luptele revoluționare de cla
să pentru dreptate socială și elibe
rare națională — marea demonstra
ție antifascistă de Ia 1 Mai 19.39. în 
fruntea căreia s-au aflat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Petrescu Ceaușescu.

Prefacerile structurale din viața 
patriei noastre, noul destin al țării 
prefigurat de istoricul Congres al 
IX-lea al P.C.R., cind in funcția su
premă de conducere a partidului a 
fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
anii de glorii și împliniri intrați in 
conștiința întregului nostru popor 
drept „Epoca Ceaușescu**. au in
spirat pe creatorii de frumos de pe 
întreg cuprinsul țării in realizarea 
de autentice și emoționante opere 
artistice. Tablouri, lucrări de sculp
tură și artă decorativă, tapiserii de 
mari dimensiuni, afișe politice re
compun istoria acestor ani eroici, 
cind în România au fost ctitorite, 
cu ingeniozitate și cutezanță revo
luționară, obiective economice de ex
cepție. cînd omul nou, constructor 
conștient și activ al societății socia
liste. și-a făurit o țară și un destin 
pentru care au luptat și s-au jertfit 
numeroase generații de revoluțio
nari.

Ca o încununare a Ideilor funda
mentale ce se degajă din ampla ex
poziție. se remarcă compozițiile plas
tice ilustrind vocația de pace, de 
colaborare și înțelegere internaționa
lă a poporului nostru, prefigurată 
de-a lungul întregii sale istorii și 
devenită astăzi cheia de boltă a po
liticii externe românești, politică 
promovată activ de România, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a lumii contem
porane, dăruit prin întreaga activi
tate cauzei nobile a socialismului și 
comunismului.

(Agerpres)

NOUA REVOLUȚIE AGRARĂ
omeni calitativ nou în dezvoltarea

agriculturii, a satului
In strînsă legătură cu pro-, 

blemele și preocupările practice, 
specifice fiecărei etape a con
strucției socialiste, in anii de după 
Congresul al IX-lea gindirea econo
mică românească s-a îmbogățit cu 
o serie de aprecieri, teze, idei si 
concepții noix prin care partidul 
nostru, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. au adus 
contribuții originale la dezvoltarea 
creatoare a gindirii marxiste.

Doctrina noii revoluții agrare 
se bazează pe concepția mate- 
rialist-istorică a secretarului gene
ral al partidului cu privire la con
tinuitatea procesului revoluționar 
al construcției noii orinduiri. coro
borată cu strategia trecerii la o nouă 
calitate în toate domeniile vieții 
economico-sociale din tara noastră, 
cu sarcinile făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, ale li
chidării rapide a decalajelor care 
despart încă România de țările cu 
economie avansată, ale rezolvării 
contradicțiilor apărute între produc
ție si consum, industrie si agricul
tură etc.

Deosebită Drin locul istoric, anver
gura. obiectivele si direcțiile ei de 
înfăptuire, fată de prima revoluție 
agrară, care s-a desfășurat in anii 
de început ai construcției socialiste 
si a avut ca obiectiv principal trans
formarea socialistă a agriculturii, 
noua revoluție agrară, desfășurată 
în condițiile noii revoluții științifice 
si tehnice, ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, este 
concepută ca un proces complex — 
tehnic, economic, organizatoric și 
social — de transformare a agricul
turii socialiste într-o variantă a pro
ducției industriale, intr-o ramură 
cu productivitate si eficientă econo
mică la nivelul țărilor cu economie 
avansată.

Concept creator, de mare profun
zime științifică si valoare operațio
nală. organic implicat in strategia 
de lungă durată a dezvoltării eco
nomico-sociale a patriei noastre, 
noua revoluție agrară reflectă in 
mod veridic tendințele si legitățile 
dezvoltării agriculturii noastre in 
condițiile reconsiderării locului aces
teia ca a doua ramură de bază a 
economiei naționale și a noilor ei 
raporturi cu dezvoltarea industriei. 
* Prin obiectivele pe care le presu
pune. acest proces complex nu poate 
fi redus numai la aspectele tehnico- 
economice ale agriculturii. Fiind 
vorba de o ..revoluție agrară**, si nu 
numai ..agricolă**, conceptul la care 
ne referim este multidimensional. 
Firește, realizarea lui. cu ajutorul 
pîrghiilor politicii agrare, necesită, 
în primul rînd. o revoluție a for
țelor de producție din agricultură, 
dezvoltarea si modernizarea bazei 
tehnico-materiale a acestei ramuri, 
ca si pregătirea profesională si edu
cativă corespunzătoare a forței de 
muncă la nivelul exigentelor noii re
voluții științifice si tehnice contem
porane. tot așa cum se pune pro
blema si în cazul ..noii revoluții in
dustriale". De aceea, noua revoluție 
agrară — aprecia secretarul general 
al partidului la Congresul al XIII-lea 
— presupune transformarea genera
lă a felului de muncă, de viată și de 
gindire a țărănimii noastre coopera
tiste. realizarea unei producții agri
cole care să satisfacă din plin ne
cesitățile de consum ale întregului 
popor, precum și alte cerințe ale 
dezvoltării economici naționale"*

In viziunea președintelui 
Nicolae Ceausescu, noua revoluție a- 
grară are ca obiectiv principal dez
voltarea intensivă a producției, ob
ținerea unor recolte record. în sta
re să asigure produsele alimentare 
necesare chiar pentru 40—50 mili
oane de locuitori.

Promotor activ al accentuării 
laturilor calitative, intensive ale 
dezvoltării economice. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu orientează noua 

revoluție agrară nu doar spre o sim
plă mărire a producției, ci spre o 
creștere care să se concretizeze în 
sporirea substanțială a eficientei e- 
conomice în agricultură. în acest spi
rit.. au fost fundamentate măsuri 
tehnice, economice, organizatorice si 
politice care să asigure reducerea 
cheltuielilor de producție. îndeosebi, 
a celor materiale, creșterea produc
tivității muncii, a eficientei econo
mice. în general.

Concomitent cu cerința folosirii ju
dicioase si redarea în circuitul e- 
conomic a noi suprafețe de nămint. 
se nune accentul pe extinderea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, 
prin amenajarea de noi terenuri iri
gate. prin lucrări de desecări, de 
combatere a eroziunii si de valori
ficare a terenurilor nisipoase, de a- 
meliorare a solurilor acide si sără- 
turoase. Promovind statornic un 
înalt simt al răspunderii patriotice 
față de generațiile viitoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a initiat elabo
rarea si punerea în aplicare a ..Pro
gramului national pentru asigurarea 
unor producții agricole sigure si sta
bile. prin creșterea potențialului pro
ductiv al pămintului, mai buna or
ganizare Si folosire în mod unitar 
a terenului agricpl. a întregii supra
fețe a tării, realizarea irigațiilor pe 
circa 55—60 la sută din suprafața a- 
rabilă. a lucrărilor de desecări și 
combaterea eroziunii solului". Reali
zarea prevederilor acestui program 
national va plasa România ne un loc 
fruntaș in ierarhia europeană și 
mondială in domeniul îmbunătățiri
lor funciare.

Procesul de modernizare a agri
culturii este conceput într-o unitate 
indisolubilă cu activitatea de cerce
tare științifică.

înfăptuirea unei agriculturi inten
sive, moderne și eficiente, fiind con
diționată in primul rind de calita
tea factorului uman, de ridicarea 
continuă a calificării tehnico-profe- 
sionale și a conștiinței economice ala 
oamenilor muncii din agricultură, de 
folosirea rațională și eficientă a ca
drelor de specialiști, un accent deo
sebit pune partidul nostru pe pre
gătirea si perfectionarea forței da 
muncă ocupată in această ramură. 
„Munca in agricultură — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu 
este cu nimic mai prejos decît în 
electronică ; dacă vreți chiar, in 
multe privințe ea este mai impor
tantă ; (...) este vorba de cunoaște
rea biologiei, de cunoașterea taine
lor plantelor, deci de cunoașterea 
tainelor naturii — și aceasta înseam
nă un nivel înalt al agriculturii 
noastre și al lucrătorilor din agri
cultură".

Noua revoluție agrară are și 
obiective social-economice de însem
nătate cardinală, care o plasea
ză în contextul mai larg al dez
voltării economico-sociale, al așa- 
numitei „dezvoltări rurale". Astfel, 
în concordantă cu modernizarea for
țelor de producție se desfășoară un 
amplu proces de perfecționare a re
lațiilor sociale, a formelor și meto
delor de organizare, planificare șl 
conducere ale producției agricole, 
fundamentat pe respectarea fermă 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar. In cadrul acestui proces, o 
atenție deosebită se acordă raportu
lui dintre proprietatea întregului 
popor și proprietatea cooperatistă, 
ambele forme de proprietate socia
listă constituind temelia relațiilor de 
producție socialiste.

Concomitent, se extind legăturile 
economice dintre cele două forme 
de proprietate socialistă, în condițiile 
perfecționării și diversificării rela
țiilor dintre ele, ale raporturilor de 
integrare a activităților de producție 
din unitățile componente. O im
portanță deosebită prezintă crearea 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, cu atribuții im
portante în utilizarea cu eficiență

românesc
maximă a fondului funciar, a bazei 
tehnico-materiale și a factorului 
uman din agricultura socialistă, în 
aplicarea principiului „procesului 
circular activ".

în vederea valorificării depline 
a întregului potențial agricol al 
țării, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, concomitent cu 
consolidarea și întărirea unităților 
agricole socialiste, au fost luate 
măsuri de sprijinire tehnică, mate
rială și organizatorică, de stimulare 
a producătorilor din zonele necoope- 
rativizate, asigurindu-se. astfel, spo
rirea contribuției gospodăriilor in
dividuale, inclusiv a gospodăriilor 
personale ale țărănimii cooperatiste, 
la o mai bună aprovizionare a popu
lației cu produse agricole. în acest 
scop, a fost,adoptat „Programul unic 
de creștere a producției agricole in 
gospodăriile personale ale membri
lor C.A.P. și în gospodăriile produ
cătorilor particulari".

Pe fondul întăririi conducerii uni
tare a întregii economii naționale, o 
preocupare deosebită a partidului o 
constituie funcționalitatea optimă a 
noului mecanism economic, funda
mentarea raportului centralism-auto- 
nomie, instituționalizarea principiu
lui autoaprovizionării pe plan te
ritorial. Din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a elaborat și 
pus în practică „Programul privind 
autoconducerea și autoaproviziona- 
rea teritorială". Acest program, pri
mul elaborat în istoria planificării 
teritoriale a tării noastre, este în
temeiat pe concepția creșterii pro
ducției agricole, pe utilizarea deplină 
a resurselor din agricultură, pe creș
terea răspunderii organelor locale 
pentru realizarea deplină a funcțiilor 
agriculturii, in vederea satisfacerii 
cerințelor economiei naționale, a 
asigurării consumului populației In 
concordanță cu principiile unei ali
mentații raționale.

In vasta problematică consacrată 
agriculturii, străbate ca un fir roșu 
unitatea dintre politica partidului de 
dezvoltare a agriculturii, a econo
miei naționale, în general, și crește
rea bunăstării oamenilor muncii. 
Finalitatea socială a politicii dc dez
voltare și modernizare a agricul
turii constituie o coordonată esen
țială a concepției unitare și viziona
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Prin întreaga politică de ridicare a 
nivelului de trai materia! și spiri
tual al țărănimii, al tuturor locui
torilor satului, se are în vedere în
făptuirea unei noi calități a muncii 
și a vieții, afirmarea plenară a 
umanismului revoluționar.

Măsurile și programele adoptate în 
ultima perioadă de către conducerea 
partidului și statului nostru, în
scrise în preocupările pentru în
făptuirea noii revoluții agrare in 
tara noastră, au determinat îmbu
nătățirea sistemului organizatoric 
care să permită îndeplinirea tuturor 
sarcinilor care revin agriculturii 
prin planul național unic de dezvol
tare economico-socială. Astfel au 
fost puse bazele unei noi eta
pe in ridicarea gradului de satis
facere a cerințelor populației cu 
produse agroalimentare și creș
terea fondului central de pro
duse agricole. In lumina doctrinei 
noii revoluții agrare, contribu
țiile determinante ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
creatoare a gindirii agrare româ
nești apar în deplina lor valoare 
cognitivă și normativ-operațională. 
Realizarea în cele mai bune condiții 
a acestor cerințe este de natură să 
permită depășirea unor rămîneri în 
urmă ale agriculturii, să contribuie la 
înfăptuirea cerințelor noii revoluții 
agrare.

Conf. unlv. dr. 
Gheorqhe CIULBEA

Z La 100 de ani de la naștere și 
32 de ani de la moarte, figura po
etului Emil Isac, personalitatea sa 
plurivalentă ne apar de două ori 
limpezite : o dată, de timpul care 
potolește patimile și subiectivismul 
oamenilor, redimensionind esențial 
meritele lor, și în al doilea rind, 
de studiile istoricilor și criticilor 
literari, multiplicate mai ales în 
ultimii douăzeci de ani, favorizați 
și ei de distanța obiectivă așezată 
între om și opera lui.

Timpul, judecător suprem, a 
confirmat, în mare măsură, ideile 
și idealurile estetice, morale și po
litice ale lui Emil Isac, militant 
infatigabil, incă de la debutul său 
timpuriu (1902) pînă in pragul 
sfirșitului (1954) pentru afirmarea 
unei literaturi și culturi noi. mo
derne și progresiste. în Transilva
nia, pentru unirea acestei provincii 
românești cu celelalte surori ale ei, 
prin actul de voință națională de 
la 1 decembrie 1918, la care poetul 
n-a fost un simplu participant, ci 
unul din capetele conducătoare.

Criticii și istoricii literari au 
putut constata, pe baza unui exa
men atent și minuțios, sprijinit și 
pe vastul material documentar 

« adunat și adăpostit de muzeul me
morial Emil Isac din Cluj-Napoca, 
faptul că, mai mult poate decit la 
alți confrați da generație, viața 
omului s-a confundat cu destinul 
operei sale, scrisul său inovator și 
îndrăzneț fiind la înălțimea unei 
existențe zbuciumate, cinstite si 
demne.

Opțiunea sa lucidă pentru spiri
tul militant in cultură, ca și in 
viață, este vectorul și sensul pri
mordial al operei lui Emil Isac. 
Alegerea acestei alternative se 
explică prin tradițiile patriotice ale 
familiei Isac (să nu uităm că tatăl 
său Aurel Isac fusese președintele 
societății studențești „Iulia", care 
organiza la Cluj, in 1877, sub em
blema tricoloră, manifestări dedi
cate „României libere și indepen
dente", și că tot el se dovedise, in 
anii 1892—1894, un strălucit apără
tor al luptătorilor români implicați 
în procesul Memorandumului) prin 
formația spirituală a tînărului care 
știa să continue dar să și depă
șească aceste tradiții, prin împre
jurări social-istorice a căror înțe
legere il ducea, in mod firesc, spre 
socialism. Acest drum nu a fost 
de loc simplu și rectiliniu, scutit 
de dificultățile și contradicțiile 
secolului XX. în care Emil Isac 
Intra, după propria-i mărturisire, 
purtînd „Cravată Lavalliere. pan

taloni lungi, pălărie cu borduri de 
mătase și bețișor de trestie din In
dia", deci cu aerul numai aparent 
al unei elegante princiare, și sfîr- 
șea asemenea „Leului rănit" din 
ultimele sale poezii de toate săge
țile și durerile veacului, după ce 
străbătuse un întreg „ocean de 
singe".

Faptul că, încă din copilărie, cu
noscuse „Orașul bolnăvit", care tre
sare la trecerea unui car cu fin. 
cum atît de plastic sugerează în, 
tr-o poezie din primul său volum, 
cunoscind, de asemenea, și satele 
„cu ferestre întunecate", pe care 
nu le-a uitat niciodată în scrisul 
său (după mamă, Eliza Roșescu. se 
trăgea din comuna Dumbrava Gi- 
lăului), l-a făcut pe Emil Isac să 
creadă, cu deplină îndreptățire, că 
poate și trebuie să ajute la emanci
parea socială și națională_ a po
porului său oropsit de istorie. Cel 
care își făcea primele clase de 
liceu la școala clujeană în care 
studiaseră cîndva și Avram Iancu 
și Gheorghe Barițiu, continuîndu-le 
pe băncile lui George Coșbuc, la 
Năsăud, cel care încă din adoles
cență cunoștea în original operele 
esențiale ale marilor scriitori ai 
tuturor veacurilor și popoarelor ; 
cel care debuta, la 16 ani, intr-un 
ziar maghiar cu un articol dedicat 
vieții și operei lui Vasile Alecsan- 
dri, unde, printre altele, spunea : 
„Noi am vrut să fie pace între 
popoare, iubire între frații streini 
de limbă și de neam" ; cel care iși 
publica primele poezii românești, 
pe urmele lui Eminescu, in stră
vechea și glorioasa „Familie" a lui 
Iosif Vulcan din Oradea, în 1903 ; 
cel care, în ultimul număr al re
vistei „Familia", iși îndemna con
frații, în 1906 : „Lucrați și de 
acum încolo pentru binele poporu
lui vostru care este suferind, lu- 
minați-1 cu lumina voastră. Nu vă 
fie teamă de nimeni, de dușmani 
— munciți pentru Idealul de a 
vedea națiunea românească puter
nică și cultă. Cultura este o adevă
rată putere !“ ; cel care, la apariția 
primului său volum de versuri : 
Poezii-impresii și senzații moder
ne, publicat la Cluj în 1908. era 
socotit „primul poet modern al 
Ardealului", și pentru faptul că 
scria unele poezii ca Așteptare : 
„In bordeiu s-a stins lumina / S-a 
sfîrșit pînea pe masă / Și flămînzi 
bocesc copiii, / Tatăl nu vine 
acasă ! / Viscol geme la fereastră... 
/ Și e frig. Și rece-i soba... / Sună-n 
curtea pușcăriei / Sub spinzurătoa- 
re toba..." ; cel care, cu toate ră

dăcinile înfipte In pămîntul șl pro
blemele Ardealului, înțelesese că 
acestea sint organic legate de ale 
întregii Românii. unde scriitorul 
colabora la aproape toate revistele 
și ziarele progresiste, avînd strînse 
relații personale cu marii scriitori, 
in frunte cu I. L. Caragiale, nescă- 
pînd nici o ocazie să pună în lu
mină toate valorile istorice și spi
rituale ale tuturor românilor, ca și 
ale întregii umanități ; cel care, 
preocupat de dezvoltarea bunelor 
relații dintre români și maghiari 
(fusese prieten cu Ady, Kosztala- 
nyi, Babits, Bârtok etc,) scria în 
1914 : „Iubite Ady,... mi-a părut 
bine să văd că dumneata apreciezi

Mesajul încrederii în destinul 
luminos al poporului

pofta de domnie pacificatoare a lui 
Tisza Istvăn ca pe-o avere bastar
dă pe care noi românii niciodată 
n-o putem cumpăra... Am citit cu 
Încredere și îndestulare că dum
neata, împreună cu celelalte su
flete distinse ale Ungariei moder
ne, doriți și vreți, ca și noi, îm
păciuirea româno-maghiară, dar nu 
cum o vrea acel Rodriguez din 
Geszt, cu urechi mari și cu oche
lari, care cheamă la masa sa bogată 
numai pe arhiereii noștri și pe 
parveniții bogați, în timp ce mul
țimea înlăcrimată, pe cei ce dau 
cu sapa, neamurile „valache" ale 
munților, pe aceștia vrea să-i țină 
numai în mizerie și robie, ca și pe 
ungurii dumneavoastră cu pipă 
mare dar cu tutun puțin, poporul 
care bleastemă de la țărmurile 
Tisei pînă la limanurile Someșului, 
domnescul jug maghiar... Foarte 
departe, în ceața albastră a viito
rului, este adevărata vrere a celor 
buni. Foarte puțini simțim, noi 
românii și ungurii moderni, că în 
cetățuia strălucită, cu parapete si 
cu turnuri locuite de buhne, nu
mită Hunnia va trebui să vie. să 
sosească revoluția sufletelor cu
rate. Trebuie să sosească focul cu- 
rățitor, focul libertății... trebuie să 
sosească revolta uriașă a sufletelor 
care să gonească din biserica Ade
vărului. Libertății și Artei pe toți 

fariseii, trebuie să sosească revo
luția, căci o dorim cu toții..." ; cel 
care scria. încă din 1911, despre 
proiectul unui monument al lui 
Emineacu în Transilvania : „In 
statuia asta s-ar simboliza arta lui 
suverană — și strălucită va fi sta
tuia ridicată în flămindui Ardeal, 
căci va fi un simbol al geniului la
tin, pe care nu l-a putut fringe 
furtuna nopților, nu l-a putut 
ucide duhoarea temnițelor și nu 
l-a putut obosi viața..." ; cel care, 
urmărindu-1 pe Vlaicu zburînd, 
spunea, în 1912, „Pe urma acestei 
brazde de aer va umbla cultura 
românească... Vlaicu a dovedit că 
geniul este mai tare ca dogma — 

și dogma a fost o prostie atunci 
cînd a zis că omul e un vierme 
legat de pămînt..." ; cel care, in 
1914, nota cu mindrie : „Am încins 
condeiul in suferințele proletaria
tului", condamna războiul, clamînd, 
incă înaintea declanșării lui : „Va 
veni universala pace, și liniștea, și 
iertarea... Multă jertfă cere fer
mentația aceasta și multi vor zu
grăvi cu sîngeie lor pe harta veș
niciei hotarele culturii", război 
tragic, care, incă de la declanșa
rea sa, avea să-i aducă lui Emil 
Isac bătaia jandarmilor cu pene de 
cocoș și temnița pentru că atunci 
„cind se ridica paharul în sănăta
tea Habsburgului și se preamărea 
războiul, eu — cum era firesc — 
am aruncat paharul închinat și 
am spus cu dispreț : — Nu ridic 
pahar in cinstea ucigașilor 1“ ; cel 
care, văzînd Europa în flăcări și 
suferințele teribile ale neamului 
său, zugrăvite cu mari. virtuți de 
poet în proză, în cartea „Ardealu- 
le, Ardealule bătrîn", ce purta de
dicația : „Flori de singe, culese pe 
cîmpia morții, le-am legat în cu
nună și le depun pe mormîntul 
bunului meu dascăl I. L. Caragiale. 
Cluj, la 10 iunie n. 1916, presim
țind, in toiul furtunii „proaspătul 
miros al mugurului pe copacul 
moșneag al lumii", și prevestind, 
in „Europa cea nouă", „un praznic 

al popoarelor, o mare sărbătoare a 
omenirii, în care preotul va fi 
dreptatea și nuntașii vor fi copiii 
țărinei înfrigurate. Europa cea 
nouă nu poate fi decît o altă lume, 
in care ciocanul și condeiul vor fi 
mai tari arme decît tunul și 
pușca..." ; cel care, după pregăti
rea atmosferei, după clarificarea 
ideilor prin răsunătoare articole, 
după participarea, ca reprezentant 
socialist, la toate deciziile marii 
Uniri de la Alba-Iulia, nota cu lu
ciditate : „Evoluția normală a des
compus Ungaria istorică și fiecare 
popor s-a atașat curentului inde
pendenței... Noi, românii din Unga
ria, socialiștii ca și naționalii.

vrem unirea tuturor elementelor 
românești, căci .numai astfel sîntem 
asigurați că putem trăi viața unui 
popor civilizat..." ; cel care, despre 
aceeași perioadă, sublinia că : 
„Atunci cînd Tisza cu sbirii lui în
cerca să terorizeze neamul româ
nesc, cînd Eugen Rakosi, leaderul 
imperialismului unguresc, visa la 
o Ungarie de „20 de milioane de 
unguri", cînd Rakosi Victor, in pu
treda lui lucrare „Clopote amuți
te". lua în deridere neamul meu. 
scriitorii progresiști unguri au pro
testat prin „Villâg" împotriva ab
surdităților politice, cum noi, ti
nerii de la „Faclă", „Adevărul", 
„România muncitoare", „Noua re
vistă română" am propovăduit o 
nouă înțelegere a fenomenului po
litic, prin analiza socială a stării 
acestor două neamuri" ; cel care, 
în numele unor asemenea principii, 
acționa și la Conferința Păcii de 
la Paris (1919—1920), unde, prin 
Tratatul de la Trianon, se consfin
țea doar din punct de vedere al 
dreptului ginților ceea ce istoria și 
voința națională a românilor ho- 
tărîse la Alba-Iulia, tot el notînd 
într-o scrisoare publică adresată 
lui Henri Barbusse : „Sînt un poet 
român, dar nu cînt trecutul boieri
lor. Jos sulițele ! Fiul poporului 
român nu are de admirat castele 
albastre, conace fermecătoare... Nu 

mai este o crimă să spun de ce 
am fost întemnițat : Jos războiul I 
Prefaceți iar în fier de pace fierul 
armelor... Șoapta unei singure flori 
e mai frumoasă ca sunetul a mii 
de goarne... Barbusse, apostol al 
omenirii, te salut I Ne vom întilni. 
ne-am întilnit. Prin bubuitul tunu
lui, prin potopul de singe și prin 
norul care duhnea, a pătruns che
marea ta. Oameni al condeiului, 
dați-vă mina și vestiți cuvintul : 
dragostea, pacea, bucuria și fru
musețea să împodobească altarul 
omenirii pieritoare și sortită să' 
veștejească..." ; cel care, cu o vie 
și acută sensibilitate de artist, avea 
să privească mereu atent proble
mele mari, sociale și politice, ale 
epocii, avind ochii ațintiți „Spre 
un nou Ardeal", spre apărarea in
tereselor tării sale, puse la încer
care mai ales de pericolul milita
rismului și șovinismului revizionist, 
de „Reacțiunea din Germania", în 
legătură cu care Emil Isac avertiza 
încă în 1920 : „Democrația univer
sală este datoare să vegheze asupra 
celor ce se intîmplă în Germania 
și să nu rabde reînvierea monar
hiei germane sub nici o formă, căci 
monarhia germană nu se poate în
chipui fără statornicia militaristă, 
care, la rîndul ei, prin camarila 
prusacă, va prefera revanșa" ; cel 
care va continua, încă 20 de ani, 
pe același ton analitic și preveni
tor, pină în pragul odiosului Dictat 
de la Viena, în urma căruia Emil 
Isac era obligat să părăsească Clu
jul părinților și strămoșilor săi, să 
se refugieze la Turda, unde, deși 
redus la tăcere publică, de dictatu
ra militaro-fascistă, nota intr-un 
carnet gînduri ca acestea : „Cînd 
am plecat din Cluj, era sărbătoarea 
toamnei. Parcul orașului părea a 
fi aur roșu... In fața casei mele 
era o grădină și în grădină cîntau 
copiii. O. niciodată nu voi uita 
acest cîntec — era mai dureros 
pentru mine decit cîntecul la căpă- 
tîiul unui mort... Am pornit pe 
drumul Feleacului. Feleacul nu-1 
voi uita niciodată, cum nu-1 va 
uita nimeni care l-a văzut... Dacă 
a dus vreodată mașina nesimțitoare 
o greutate, atunci mă mir că m-a 
putut duce, că mi-a putut duce du
rerea. Dacă aș fi putut măsura 
greutatea lacrimilor, după chinul 
ce conțineau, atunci o lacrimă de-a 
mea, vărsată pe drumul Feleacu
lui, ar. fi străpuns pînă în inima 
pămintului calea mea..." ; cel care, 
după eliberarea, prin grele jertfe 
de singe, in 1944, a pămintului său 
sacru de sub ocupația horthystă. 

avea să închine mal tntîi un imn 
Ardealului. („Tu m-ai învățat să 
pling și să cînt, / Pămîntul tău este 
mai mult decit pămînt. / Ești fîn- 
tină de aur /. Și de argint ai gă
leată / Și piatra ta noaptea scîn- 
teiază / Și veșnicia te-a luat în 
pază. / Al meu ești, al nostru ești 
/ Povestea cea mai frumoasă dintre 
povești"), apoi numeroase articole 
în apărarea noilor idei ce guver
nau transformările radicale, revo
luționare, din toate domeniile vieții 
publice românești, reluîndu-și. din- 
tr-o perspectivă nouă, aproape 
toate temele literaturii și publicis
ticii sale scînteietoare de adevăr 
și cutezanță, după credința reafir
mată în 1947 : „Funcția socială a 
scriitorului român se dovedește în 
zilele noastre. Scriitorul este o 
parte vie și sensibilă a neamului 
nostru. Conștiința lui, datoria lui 
și in primul rind răspunderea lui 
față de viitor este cu mult mai 
mare de cum o cred negativiș- 
tii...“ ; cel care, In poezii lirice din 
ce în ce mai sensibile și emoțio
nante iși încheia scrisul cu o măr
turisire ca aceasta : „Veți fi voi 
mai fericiți de cum eram noi. / 
Pe voi vă așteaptă soare și veți 
uita și ceață și ploi / Frigul nu va 
mai arde degetele voastre, cum le-a 
ars pe-ale noastre. / Pe noi ne-a 
înnecat noaptea surdă, pe voi vă 
vor trezi zorile albastre. / Aceea 
ce tăcea în noi, în voi va răsuna 
ca o nouă cîntare. / Brațul nostru 
a fost neputincios, brațul vostru 
va fi neînvins de tare. / Ochii noș
tri erau micșorați de plîns. ochii 
voștri nu vor ști decît să zîmbeas- 
că. / Pe cîmpia voastră, tot ce n-a 
crescut pentru noi, pentru voi o 
să-nflorească. / Veți fi mai fericiți. 
Și amintirea noastră să nu vă umi
lească. / Vremea care pentru noi 
a tăcut, pentru voi a-nceput să 
vorbească" ; cel care...

Aș putea continua și cu alte tră
sături ale portretului artistic, mo
ral. filozofic și politic al Iui Emil 
Isac. acum la celebrarea a 100 de 
ani de la nașterea sa, fiindcă, în- 
tr-adevăr, el a fost unul din 
precursorii noștri cei mai auten
tici. un contemporan al nostru, un 
homo novus, un homo militans, 
cum l-au numit criticii incă de la 
începutul carierei sale literare, un 
spirit care a ars pină la epuizarea 
totală pentru credința sa în desti
nul luminos al poporului român, 
în rolul pe care poate și trebuie 
să-l joace acesta în destinele uma
nității.

Ion BRAD
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă.
In numele guvernului șt poporului Republicii Populare Bangladesh, ca 

și al meu personal, vă mulțumesc foarte sincer pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitări transmis cu ocazia zilei naționale a țării noastre 
— Ziua Independenței.

La rîndul meu, vă adresez aceleași sentimente prietenești, împreună cu 
cele mai bune urări.

HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
-puternic partid de masă, 

urmat cu încredere de întregul popor
(Urmare din pag. I) 
lalte ramuri de activitate, înfăptuirea 
noii revoluții tehnico-științifice și a 
noii revoluții agrare, realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții între
gului popor. In aceste condiții, parti
dului nostru, centrul vital al întregii 
națiuni, ii revine pe mai departe mi
siunea de a constitui forța politică 
conducătoare a întregii activități eco- 
nomico-sociale, de a desfășura o 
uriașă muncă organizatorică și poli- 
tico-educativă pentru unirea și di
namizarea eforturilor și energiilor 
creatoare ale poporului in vederea 
realizării exemplare a planurilor și 
programelor de dezvoltare a țării. Si 
pentru ca partidul să fie la înălțimea 
acestei misiuni, este nevoie, așa cum 
releva secretarul general al partidu
lui, să se tragă toate învățămintele 
din activitatea sa îndelungată și să 
se acționeze cu toată hotărirea pen
tru întărirea continuă a partidului, a 
unității și forței sale organizatorice 
și ideologice, pentru creșterea per
manentă, in raport cu noile condiții, 
a rolului său politic conducător in 
toate domeniile de activitate.

Evident, creșterea continuă a ro
lului politic conducător al partidului 
In întreaga societate face necesară, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunarea so
lemnă de la 8 Mai, ca și cu prilejul 
recentelor vizite de lucru efectuate 
in trei județe din Transilvania, 
ridicarea la un nivel calitativ supe
rior a întregii activități a organelor 
și organizațiilor de partid, perfec
ționarea permanentă a stilului și 
metodelor lor de muncă, dezvoltarea 
puternică a democrației interne de 
partid, asigurarea unei înalte răs- 
>underl și exigențe in conducerea 

vieții economico-sociale in toate ju
dețele, în toate localitățile, în toate 
colectivele de muncă. Totodată, lor 
li se cere să acorde o mai mare 
atenție sprijinirii, îndrumării și ac
tivizării organizațiilor de masă și 
obștești, a celorlalte organisme de
mocratice de conducere pentru afir
marea tot mai puternică a democra
ției noastre muncitorești-revoluțio- 
nare, asigurînd participarea largă a 
oamenilor muncii, a poporului la 
conducerea tuturor domeniilor de 
activitate, la înfăptuirea obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale a țării 
în acest an și pe întregul cincinal 
actual.

Desigur, pentru ca membrii parti
dului, pentru ca toți oamenii muncii 
să ajungă la înțelegerea imperati
velor actuale ale dezvoltării econo
mico-sociale a patriei, tovarășul

Cîfi urmași
(Urmare din pag. I) 
profesie agricultura : Cos- 
tel este student anul III la 
agronomie, curs fără frec
ventă. el fiind, intre timp, 
maistru la I.A.S. ; Elena 
este tehnician mecanizator. 
Ion — tehnician agronom ; 
Dorin este elev în ultimul 
an al liceului cu profil a- 
gricol. Se pare că si cei 
mai mici vor porni în a- 
ceeasi direcție.

SANATATEA COPIILOR
— SLUJITA CU DEVO
TAMENT DE CADRELE 
MEDICALE. Pină în anul 
trecut, județul Vaslui în
registra o mortalitate in
fantilă relativ ridicată. 
Comitetul județean de 
partid, consiliul popular 
județean, analizînd cauzele, 
au acționat, cu perseveren
tă si eficientă, pentru înlă
turarea lor. astfel că. in 
primele patru luni ale anu
lui. acest indicator a scă
zut cu 10 procente. Una 
din cauze era lipsa cadre
lor medicale în unele co
mune. De aceea, consiliile 
populare au acordat o aten
ție specială creării celor 
mai bune condiții de mun
că si de viată pentru me
dicii repartizați in iudet. 
pentru ca ei să se lege de 
aceste locuri. Iar reușitele 
gint certe, dună cum o a- 
testă faptele.

Am stat, o dimineață în
treagă. în preajma doctori
ței Domnica Moșneagu. de 
la dispensarul circum
scripției nr. 4 din Vaslui, o 
zonă foarte populată, cu 
multe familii tinere, deci si 
cu multi copii mici. Există, 
în evidentă, numai la gru
pa de vîrstă pină la un an
— 430 de copii. Cu greu 
am strecurat întrebările si 
am consemnat răspunsuri
le, doar cit timp mama 
își dezbrăca odrasla pen
tru examenul medical. 
Solicitarea este intensă 
iar „pacientii" se manifes
tă zgomotos.

— Noul născut — ne 
spune medicul — este vă
zut la domiciliu. în medie 
de sase ori ne lună, pînă la 
trei luni, de două ori nină 
la sase luni si măcar o dată 
ne lună nină la un an. în 
afară de vizitele cadrelor 
medii de ocrotire. Nu este 
ușor, mai ales ne vreme 
rea. Dar denlasările noas
tre sint necesare mai ales 
atunci, nentru că micuții 
nu trebuie scosi din casă. 
Aceste consultații la domi
ciliu au un rol deosebit in 
nrevenirea îmbolnăvirilor. 
Consulți copilul. dar mai 
ales stai de vorbă cu 
mama. Este cea mai bună 
metodă de educație sani
tară. nentru că ii exnlicl.

Nicolae Ceaușescu a cerut organelor 
și organizațiilor de partid să inten
sifice și mai mult activitatea ideo
logică de ridicare a conștiinței re
voluționare, de creștere a nivelului 
pregătirii profesionale, politice și de 
cultură generală a maselor de oa
meni ai muncii, astfel ca ele să ac
ționeze cu întregul lor potențial de 
energie, de creativitate și în deplină 
cunoștință de cauză pentru înfăptui
rea Programului partidului, a ho- 
tăririlor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. In acest context, secre
tarul general al partidului a con
ferit spiritului revoluționar — 
trăsătură fundamentală a conștiinței 
comuniste. înaintate — sensuri con
crete, praotice. A fi revoluționar, a 
fi comunist înseamnă, printre alte
le, a promova cu îndrăzneală noul, 
realizările noii revoluții tehnico- 
științifice în toate domeniile, a ac
ționa pentru elaborarea și introdu
cerea de noi tehnologii, care să ducă 
la reducerea consumurilor materia
le și energetice, pentru ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, a milita cu perseverentă pen
tru traducerea neabătută în viață a 
programelor privind perfecționarea 
organizării șl modernizarea produc
ției, pentru înfăptuirea noii revolu
ții agrare, pentru creșterea puterni
că a eficientei economice, pentru or
ganizarea întregii activități econo
mico-sociale pe principiile autocon- 
ducerii și autogestiunii muncito
rești, pentru aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-financiar, a 
noilor reglementări legale privind 
retribuția în acord global și în acord 
direct a personalului muncitor.

Dialectica riguroasă, interdepen
denta și interacțiunea dintre munca 
de partid și sarcinile economico-so
ciale sint, in viziunea secretarului 
general al partidului, deosebit de 
clare, fără echivoc : nu pot exista 
succese durabile în activitatea eco- 
nomico-socială dacă nu sint clădite 
pe o temeinică muncă politico-orga- 
nizatorică desfășurată nemijlocit în 
mijlocul oamenilor, în mijlocul co
lectivelor de muncă ; după cum tot 
atît de adevărat este și faptul, con
firmat de activitatea practică, de zi 
cu zi a organelor și organizațiilor de 
partid, că munca politico-organiza- 
torică este lipsită de conținut, de 
eficientă dacă nu are ca finalitate 
îndeplinirea riguroasă a obiecti
velor dezvoltării economice a tă
rii. desfășurarea în cele mai bune 
condiții a producției materiale, re
zolvarea promptă a problemelor cu 
care se confruntă, la un moment dat, 
un colectiv de muncă sau altul. 
„Am subliniat, in mai multe rîn-

ai, afîtea fire te leagă de viață
nu in general, ci avind în 
fată copilul ei. cu particu
laritățile lui. ce trebuie fă
cut pentru hrana, igiena si 
îngrijirea adecvate. Preo
cuparea noastră este răs
plătită din plin : am în
registrat 116 nașteri anul 
acesta și nici un deces.

Am întâlnit grija pentru 
nou-născuti sub cele mai 
diverse aspecte. De evolu
ția lor normală în primele 
luni de viată, ne spuneau 
medicii, depinde sănătatea 
adultului de mai tîrziu. 
Intre atitia mii de copii ce 
se nasc in iudet sint unii 
a căror dezvoltare este mai 
lentă. Pentru a înlătura 
orice primejdie, ei sint 
încredințați unor unităti 
medicale specializate. Una 
dintre ele se află în satul 
Mălăiești. Acolo s-a sta
bilit o tinără familie . de 
medici — Eugen și Enikd 
Langhaus. El este din To- 
plita, ea din Cărei. Acum, 
iată-i aici. într-o unitate 
unde satisfacțiile se obțin 
greu, după luni de trata
ment stăruitor, de dăruire 
pentru ca și acești copii să 
reintre in normal. Rezul
tatele bune obținute sint. 
de fapt, ceea ce i-a legat 
de acest sat izolat.

Din convorbirea cu to
varășul dr. Leonida Ciobo- 
taru. inspector cu ocroti
rea mamei, copilului si ti
neretului din direcția sa
nitară a județului, am de
dus că sint numeroase a- 
semenea exemple de slujire 
devotată a sănătății celor 
mici. Am retinut. totodată, 
o serie de măsuri ne plan 
organizatoric, care au con
tribuit nemijlocit la îm
bunătățirea asistentei me
dicale a acestei treimi a 
populației : încadrarea cu 
medici a tuturor circum
scripțiilor (în unele. în 
funcție de numărul copii
lor. există si 2—3 medici) : 
stabilirea (și controlul res
pectării lui) a unui grafic 
de activitate a cadrelor 
medicale — orele de 
consultații, deplasările pe 
teren, in general întronarea 
unei discipline severe : o 
permanentă informare a 
cadrelor medicale asupra 
priorităților. a noutăților 
apărute. Prin instructaie 
lunare, si chiar testarea 
scrisă a cunoștințelor pro
fesionale : revitalizarea co
legiului de disciplină al 
medicilor, care pune în 
dezbatere diferite cazuri si 
ia măsurile ce se impun : 
organizarea unor acțiuni 
cuprinzătoare de educație 
sanitară a mamelor, in 
colaborare cu comitetele si 
comisiile de femei, cu or
ganizațiile de tineret si 
cele de ..Cruce roșie". A-

ceste măsuri au fost posi
bile si datorită bazei ma
teriale existente, sprijinu
lui primit din partea con
siliilor populare.

INTERVIU CU UN CAM
PION IN VIRSTA DE 
ȘAPTE ANI. Cătălin Par- 
fenie, elev în clasa I A, 
școala nr. 4 din Vaslui, 
șoim al patriei, a ocupat 
în mai multe concursuri 
interjudețene locul I la 
carturi. Marele campion 
este — deocamdată — 
o mogîldeată. 11 rugăm să 
ne acorde un interviu. Deși 
nu știe ce înseamnă, răs
punde. cu dezinvoltură, la 
orice intrebare.

— Carturile, ne explică 
el. sint niște masinute mai 
mici.

— E greu să conduci o 
asemenea masinută ?

— Deloc. Eu de la trei 
ani conduc carturi. La în
ceput. fără motor. („Cam
pionul" nu mărturisește că. 
pentru a ajunge cu picioa
rele la comenzi, s-au pus 
niște prelungitoare).

— Ce vrei să te faci cînd 
vei fi mare ?

— Pilot de încercare !
— Cătălin nu este o ex

cepție. ne asigură tovarășul 
Ionel Armeanu-Ștefănică. 
președintele organizației 
județene a pionierilor si 
șoimilor patriei. Avem nu
meroși copii talentati care 
dovedesc reale aptitudini 
în cele mai diferite dome
nii. Este, desigur, firesc ca. 
In acest secol al tehnicii, 
să le placă tot ce e mași
nărie. Cercurile tehnice cu
prind aproximativ 3 000 de 
copii. Avem si un brevet 
de invenție : dispozitiv de 
prevenire si combatere a 
brumei în vii si livezi. 
Autori — pionierii Adrian 
Ene. Florin Hagiu si Ma
rian Coman. La cercul de 
electronică al Casei pionie
rilor din Bîrlad se află în 
lucru două tipuri de mo
toare pentru aeromodele. 
adevărate bijuterii mește
rite de copii, ce se aduceau 
din import. (Directorul 
unei moderne unităti in
dustriale birlădene. cea de 
elemente pneumatice si a- 
parate de măsură, si-a în
ceput „activitatea" tot in
tr-un astfel de cerc). Avem 
formații artistice de certă 
valoare. Ansamblul folclo
ric al copiilor din comuna 
Pădureni a cucerit locul I 
pe tară la toate edițiile 
Festivalului national „Cin- 
tarea României". Această 
formație de 50 de copii a 
obținut 9 premii — 6 locuri 
I. 2 locuri II si un loc III 
— în diferite competiții, 
printre care si „Marele tro
feu". în 1985. la un concurs

Cronica zilei
Sub egida UNESCO, la București 

au început marți lucrările celei de-a 
III-a sesiuni a Comitetului regional 
pentru aplicarea convenției privind 
recunoașterea studiilor, diplomelor 
și gradelor universitare între sta
tele din regiunea Europa.

Manifestarea, organizată de Cen
trul European pentru Invățămint 
superior (C.p.E.S.), reunește partici
pant! din țări europene și America 
de Nord, precum și reprezentanți ai 
unor organizații guvernamentale și 
neguvernamentale. (Agerpres) 

duri, necesitatea de a acționa ea 
revoluționari — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistrala sa 
cuvîntare rostită la adunarea solem
nă — pentru că este necesar să în
țelegem că nu ne putem mulțumi nu
mai cu vorbele, că numai declarații
le și lozincile revoluționare nu au 
nici un fel de importanță dacă nu 
trecem Ia realizarea in viată a hotă- 
ririlor partidului, a revoluției tehni- 
co-știintifice, dacă nu acționăm in 
viată ca adevărați comuniști și re
voluționari !“.

In spiritul ideilor și apre
cierilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al orientărilor 
stabilite de plenara C.C. al P.C.R. 
din 1—2 aprilie a.c., organele și or
ganizațiile de partid trebuie să-și 
sporească exigenta fată de modul în 
care fiecare comunist răspunde in 
viata de fiecare zi înaltelor cerin
țe statutare, principiilor și norme
lor morale ale partidului nostru. In 
acest scop este necesar ca ele să 
acționeze perseverent pentru creș
terea spiritului de răspundere, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei în 
îndeplinirea fermă a sarcinilor în
credințate. astfel ca. în orice func
ție s-ar afla, comunistul să dea do
vadă de înaltă principialitate și e- 
xigentă. să militeze. împreună cu co
lectivele unităților în care lucrea
ză. cu toată hotărirea pentru înfăp
tuirea politicii partidului, avind me
reu în fată exemplul de muncă și 
viată al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
convingătoare lecție de ceea ce în
seamnă a acționa împreună cu ma
sele, a fi mereu în mijlocul lor, a 
purta un permanent dialog cu mun
citorii, țăranii, intelectualii, cu toa
te categoriile de oameni ai muncii.

Partidul Comunist Român, partid 
de masă, trup și suflet din trupul 
și sufletul poporului român, este 
urmat cu deplină încredere de in- 
tregul nostru popor, in el fiind „și 
număr și putere". Partidul dispune, 
după cum demonstrează cei 65 de 
ani de eroică existentă, de capacita
tea politică și organizatorică de a 
călăuzi poporul român spre noi vic
torii. Este sensul major care străbate 
magistrala cuvîntare rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă, adevărat program de luptă 
și de muncă al fiecărui comunist, 
al fiecărui om al muncii, al fiecă
rui cetățean al patriei noastre pen
tru înfăptuirea obiectivelor de dez
voltare economicq-socială a tării sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, spre a asigura înaintarea 
fermă a României spre telurile lu
minoase ale socialismului și comu
nismului.

folcloric din Polonia. 
Grupul vocal-instrumental 
„Izvorașul". al cărui diri
jor este pioniera Luminița 
Popa (primul dirijor al 
formației este astăzi jude
cător). se pregătește pentru 
marele spectacol ce-1 vor 
da ce stadionul orașului 
de 1 Iunie. In aceste zile, 
cind sărbătorim la Bîrlad 
centenarul Tonitza. se ver
nisează o expoziție de de
sene si pictură în care ex
pun și copiii. Tot la Birlad 
ființează un cenaclu lite
rar care editează trimes
trial „Revista ciresarilor". 
Avem copii dotați si la 
diferite discipline sportive. 
Anul trecut, de exemplu, 
am ciștigat „Cupa pionieri
lor" la tenis de cîmp. 
Adrian Iftene din Birlad 
ocupînd locul I ne tară.

O GRIJA CU ADEVĂ
RAT PĂRINTEASCA, LA 
TOATE NIVELURILE. Toa
te cele de mai sus 
sint doar crimoeie ale unui 
întreg ansamblu de condi
ții materiale si măsuri or
ganizatorice initiate de co
mitetul județean de partid 
si puse în aplicare de con
siliul popular al județului 
în spiritul indicațiilor si 
orientărilor conducerii par
tidului. ale secretarului 
său general, privind spo
rirea natalității. îmbună
tățirea asistentei medicale 
a populației, a mamei si 
copilului îndeosebi.

— Am considerat că gri
ja fată de creșterea natali
tății, de îmbunătățirea indi
catorilor demografici nu 
este o chestiune „de cam
panie". ci trebuie să con
stituie o preocupare per
manentă. ne spune tova
rășa Georgeta Tamas, vice
președinte al consiliului 
popular județean. Aceasta 
a fost — in nenumărate rin- 
duri si sub diverse aspecte 
— tema .dezbaterilor in 
plenarele comitetelor de 
partid. în sesiunile consi
liilor populare, ca si a con
troalelor la fata locului. 
Multe acțiuni ne-au fost 
sugerate de colocviul orga
nizat la Vaslui, cu citeva 
luni în urmă, cu partici
parea factorilor interesați 
din 31 de județe, avind ca 
subiect aspectele calitative 
noi ale fenomenelor demo
grafice. Si ne bucură fap
tul că efortul comun se 
reflectă în menținerea unei 
natalități inalte. concomi
tent cu o scădere conside
rabilă a mortalității infan
tile.

O afirmație oe care fap
tele. realitatea care te în
conjoară la tot pasul. în 
localitățile județului. o 
confirmă din plin.

„Primăvara culturală 
bucureșteană“

In cadru] manifestărilor educative 
și cultura)-artistice înscrise in pro
gramul „Primăverii culturale bucu- 
reștene". ziua de marți a fost con
sacrată literaturii și artei cinemato
grafice.

Sub genericul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epocă de pu
ternică înflorire a culturii și afir
mare a spiritului creator al poporu
lui român" a avut loc un simpo
zion care a reliefat puternica în
florire a spiritualității românești în 
perioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Simpo
zionul a fost urmat de un recital de 
poezie și muzică patriotică și revo
luționară susținut de artiști ai Tea
trului National „I. L. Caragiale" și 
studenti ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". „Literatura română, 
înaltă școală de patriotism" s-a in
titulat simpozionul in cadrul căruia 
profesori universitari, scriitori și 
ziariști au pus in relief dezvoltarea 
fără precedent a scrisului românesc, 
puternica sa ancorare in realitățile 
societății noastre.

Sub genericul „Realitatea româ
nească reflectată în filmul contem
poran" s-a desfășurat un simpozion 
care a evidențiat calitățile edu
cative și mobilizatoare ale celei de-a 
șaptea arte.

„Legămînt de pace", „Pentru eter
na vatră românească". „Pentru pa
cea lumii" au fost temele unor festi
valuri de muzică și poezie, recita
luri și concursuri, care s-au consti
tuit intr-un vibrant omagiu adus pa
triei, partidului, secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O originală manifestare s-a des
fășurat sub genericul „Copiii — su
prema bucurie, suprema răspunde
re". care a reunit pe realizatorii fil
mului „Al patrulea gard, lingă de
barcader".

Manifestările din această zi au mai 
cuprins o antologie a filmului ro
mânesc, un spectacol de teatru și un 
concert simfonic cu participarea unor 
prestigioși actori și muzicieni.

(Agerpres)
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10.00 Telejurnal
20,2! Actualitatea tn economie • Foru

mului țărănimii — exemplare 
fapte de muncă, pentru recolta 
mari, sigure, stabile 1

20,45 Roadele acestui pămtnt. Muzică și 
poezie (color)

21,00 Agricultura românească tn cinci
nalul opt. Documentar (color)

21,20 Cîntăm cu tara (color). Melodii 
populare

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 28 mai (ora 21) — 31 mai 
(ora 21) : Vremea va fi caldă, mal 
ales in prima parte a intervalu
lui, iar cerul schimbător. Ploi, 
mâi ales sub formă de aversă, însoțite 
de descărcări electrice, vor cădea, cu 
caracter local, în vestul, centrul șj 
nordul tării șl Izolat în rest. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări locale de scurtă durată în 
vestul tării și la munte. Temperatura 
In scădere ușoară spre sfîrșitul inter
valului în nord-vest. Temperatura mi
nimă va fi cuprinsă între 8 și 18 gra
de, iar maximele în general Intre 20 
și 30 de grade, local mai ridicate la 
început. Izolat, condiții de grindină.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL : Azi, derbiul 

Dinamo — Steaua
Astăzi se vor desfășura două me

ciuri restantă din etapa a 21-a a 
campionatului diviziei A la fotbal. La 
stadionul Dinamo din Capitală este 
programat jocul dintre echipele Di
namo și Steaua, iar la Tîrgoviște se 
vor întîlni formațiile Victoria Bucu
rești și Sportul studențesc.

Ambele partide vor începe la 
ora 18,00.

★
Etapa a XXXI-a a campionatului 

diviziei A se va disputa simbătă. 
31 mai. după următorul program : 
Steaua — F.C. Bihor ; Dinamo — 
Sportul studențesc ; Victoria — 
Rapid ; A.S.A. — S.C. Bacău ; F.C.M. 
Brașov — Politehnica Timișoara ; 
Corvinul — Gloria ; F.C. Argeș — 
Universitatea Cluj-Napoca ; Chimia
— Petrolul ; Universitatea Craiova — 
F.C. Olt.

HALTERE. în cadrul campiona
telor mondiale și europene de hal
tere pentru juniori de la Donau
eschingen (R.F.G.), tinărul sportiv 
român A. Csanka, în limitele cate
goriei 60 kg, a obținut medalia de 
aur și titlul de campion european 
la stilul aruncat, cu 150 kg. La to
talul celor două stiluri, A. Csanka 
a ciștigat medalia de argint — cu 
267,5 kg.

Titlul de campion al lumii la 
această categorie a fost adjudecat 
de sportivul He Xingui (R. P. Chi
neză) — cu 280 kg.

ȘAH. In runda a 7-a a turneului 
international de șah de la București, 
Adrian Negulescu, cu piesele negre, 
a ciștigat la Georgescu, tot cu pie
sele negre, Constantin Ionescu l-a 
învins pe polonezul Havelko, Urzică 
a pierdut la cubanezul Remon, iar 
maestrul sovietic Dohoian a obținut 
victoria în partida cu Liviu Oltean.

în clasament conduce maestrul 
român Adrian Negulescu — 5,5 
puncte, urmat de Constantin Ionescu
— 4,5 puncte. Astăzi, în aula Insti
tutului de farmacie (lingă sala 
Dalles) are loc runda a 8-a.

(Urmare din pag. I)
ritic pe care Blaga a descoperit-o, 
poate, in drumul său de la Brașov, 
licean fiind, spre Lancrămul natal. 
Făgărașul conține atît mărturii ale 
trecutului, pregătindu-se, încă de pe 
acum, să sărbătorească șapte secole 
de existentă, in 1991, cit și dovezi 
peremptorii ale unui prezent care 
prefigurează un viitor demn de re- 
numele său.

Făgărașul e o cetate a muncii. Aici 
specialiștii și oamenii muncii din 
unitățile industriale de prestigiu — 
combinatul chimic și întreprinderea 
de utilaj chimic — au înțeles coman
damentele majore ale contempora
neității, rezolvind, in condiții de ma
ximă exigență, cerute de secretarul 
general al partidului cu prilejul vi
zitelor de lucru și mai ales cu pri
lejul vizitei din 1985, probleme deo
sebite pentru economic națională.

Ajungind la unități industriale 
care au luat ființă in ultimii ani, am 
fost curios să aflu ce semnifică pla
nul și cifrele pentru activistul de 
partid pe care îl însoțeam.

Chiar dacă nu am notat atunci, am 
înțeles că planul reprezintă o carac

©amenl^afite, semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Pași în domeniul electronicii
Răsuflarea Balticii se simte pre

tutindeni aici, la Gdansk. Chiar și 
pe această stradă cuprinsă de pa
cea înserării unde, pe stema de pe 
zid, cu o corabie în mijloc, o mină 
a fantazat cu secole în urmă, în 
piatră : „Să trăiești nu este un lu
cru necesar. Comerțul pe mare 
este insă un lucru necesar". Pentru 
orașul-port, existența unuia sau 
altuia nu era, poate, necesară a- 
tunci, cind atitea primejdii pin- 
deau navigația pe fragilele coră
bii de lemn... Comerțul însă, da. 
Mai mult : era vital.

Nu departe de zidul cu stema 
amintită, în vecinătatea unul canal 
cu apă albastră, spre luciul căruia 
pescărușii coboară in picaj, o fostă 
cazarmă a devenit in ultimele de
cenii unul din vlăstarii electronicii 
poloneze. Aici se află principalele 
hale ale firmei „Unimor", produ
cătoare de televizoare și nu numai. 
Ram puternic al copacului indus
triei electronice a Poloniei, care 
numără nu mai puțin de 77 de în
treprinderi. „Unimor", firmă care 
exportă mult, ducind mai departe 
înțelesul cuvintelor — deviză să
pată cindva in piatră și ridicind in 
prim-plan, pe cerul strădaniilor 
Gdanskului, schimbul de valori cu 
lumea. (Zilnic, în porturile surori 
Gdansk și Gdynia vapoarele vin 
și pleacă, docherii manipulează 
peste 60 mii tone de mărfuri, ma
caralele de pe cheiuri nu cunosc 
odihna, iși rotesc necontenit, in 
văzduh, gitul de lebede de oțel).

Uzina de radiouri de la Gdansk
— s-a numit fosta cazarmă la un 
deceniu și ceva după încheierea 
celui de-al doilea război mondial. 
Cum se vede, nimic nou sub soa
re. Și televizorul românesc, și pro
ducția de televizoare din alte părți 
au avut drept... bunici radioul. 
„Fiii" s-au numit „Atol", „Zefir", 
„Fregata", „Neptun"... Normal. 
Sintem doar la țărmurile Balticii, 
unde briza marină trimite peste 
orașul mai vechi de un mileniu 
miresme de apă sărată, purtate 
peste „mișcătoarea mărilor singu
rătate". Televizoarelor ieșite de pe 
banda de montaj varșoviană li s-au 
rezervat nume de pietre prețioase : 
„Diamant", „Rubin", „Coral", 
„Agat", iar celor fabricate la Dzier- 
zoniow de opere : „Șeherezada", 
„Tosca" etc...

Cu inginerul Witold Rudziak, 
directorul general adjunct — un 
bun cunoscător al României, și-a 
petrecut concedii pe litoral, are 
cunoscuți la București, Cluj-Napo
ca, Timișoara, Constanța, Oradea
— o călătorie în... istoria televizo
rului de Gdansk. Adică, intr-o ex
poziție aflată chiar pe culoarele 
circulate. Și, ca în orice istorie, și 
aici este un început. Iar începutul 
din expoziție . — un televizor de 
acum aproape 25 ani, care are 
ecranul mic, dar niște margini albe 
late. „Să dea impresia unei diago
nale mai mari" — explică Witold 
Rudziak, cu un zîmbet in coltul 
gurii. Un zîmbet și ocrotitor, ți iro
nic. Copilăria primului pas nu are 
cum să nu nască nostalgii. Iar des
părțirea de ea se face și cu zîm
bet.

— Cîți pași s-au făcut pe acest 
drum 7

— Mulți. Realizăm televizoare 
alb-negru, în culori, cu sau fără 
accesorii de dirijare de la distanți. 
Și nu ne-am dezis nici o clipă de 
la prima noastră dragoste : echipa
mentele de telecomunicații, in spe
cial pentru industria navală.

Ce înseamnă asta ? Asta înseam
nă că „Unimor" călătorește mult 
cu pescadoarele ori cargourile po
loneze, prin echipamentul pe care 
îl făurește in mod special : radio- 
stațiile de comunicații, de sal
vare etc. „Unimor" și... zboară, a- 
vioanele sanitare, agricole. spor
tive, planoarele fiind înzestrate cu 
instalații de comunicații făurite tot

La CRAIOVA au început mani
festările din cadrul concursului 
interpreților cîntecului popular 
„Maria Tănase".

Manifestare de importantă națio
nală, ajunsă la a IX-a ediție și 
intrată în tradiția acțiunilor cul
turale de amploare ale Craiovei, 
concursul interpreților cîntecului 
popular românesc „Maria Tănase", 
programat in această săptâmină, 
este circumscris Festivalului na
țional „Cintarea României". Con
cursul propriu-zis a fost prefațat 
de „Tîrgul meșterilor populari din 
Oltenia", de sesiunea de comuni
cări sub genericul „Cintecul popu
lar românesc — tradiție și inova
ție", precum și de vernisajul ex
poziției de documente ..Maria Tă
nase", de întilniri ale specialiștilor 
și soliștilor profesioniști cu pu
blicul etc. Intre 27 și 31 mai evo
luează pe scena Naționalului craio- 
vean 77 de concurenti. reprezen- 
tînd toate județele tării. Ei aduc 
în fata juriului și a publicului 
spectator frumusețea și autentici
tatea cîntecului și a portului popu
lar, specifice tuturor zonelor pa
triei noastre. Concomitent cu con- 
certele-concurs, în cadrul manifes
tării sint organizate spectacole cu

terizare a potențialului material și 
uman al municipiului, practic în
seamnă totul. Dar a ținut să adauge 
că — in latura sa secundă -- planul 
conține și visare, care te îndeamnă, 
permanent, la o activitate creatoare, 
la autodepășire.

In privința cifrelor, a precizat că 
dincolo de exactitate si valoare, asa 

O cetate a muncii
cum spunea si marele cărturor de
mocrat G. Călinescu. ele ascund si 
un dram de poezie. Si s-a oprit la 
un singur exemplu. Dacă acum 20 
de am Făgărașul avea o producție 
de sub un miliard, in prezent pro
ducția a crescut la peste 6 miliarde 
și jumătate, la o populație de 48 000 
de oameni, cu un număr de peste 
26 000 de oameni ai muncii. Dar oa
menii acestor locuri, a ținut să ne 
spună, cu superbă satisfacție, inter
locutorul. au avut si au mari merite 
în dezvoltarea culturii naționale. De 
aici au pornit si de aici au primit. 

aici, la Gdansk, orașul care Iși o- 
glindește chipul de peste o mie de 
ani în apele fără odihnă ale Bal
ticii. Orașul unde fluviul Vistula 
iși încoronează călătoria în Delta 
care-i fură apele pentru totdeauna, 
pentru mare.

Ghidul nostru în această călăto
rie prin scurta istorie a televizoru
lui polonez se oprește în fata unui 
aparat elegant, frumos proporțio
nal.

— Este un „Neptun"—150, în cu
lori. „Vedeta" de ultimă oră a pro
ducției noastre.

— Prin ce se distinge ?
— Cum se observă, prin.„ far

mec. Farmec comercial.

însemnări din R.P. Polonă

— Dar performanțele 7
— Imagine bună, consum mic de 

energie, nu se încălzește, e dotat 
cu dirijare de la distanță, are an
tenă incorporată.

„Vedeta" stă cuminte tn raftul 
ei. Treaptă de prestigiu despre 
care, curind, se va vorbi, neîndo
ios. la trecut. Moda e modă și in 
electronică : are timpul ei de im
pact, timpul de apogeu și timpul 
de recul, cind altă tinerele urcă pe 
firmament, potrivit fascinantului 
ceasornic dialectic.

„Vedeta" stă cuminte In raftul 
ei, in vreme ce mîinile harnice ale 
celor aproximativ trei mii de mun
citori și muncitoare — proporția 
este aproape egală — nu mai pri
didesc. Aceleași mîini care au lăsat 
și ele, în urmă, etape : etapa tipă
ririi pe plăci, cea in care s-a să- 
vîrșit saltul de la lămpi la tranzis- 
toare și etapa prezentă, a integra
telor. Mii de componente, fiecare 
cu rolul său extraordinar în aceas
tă lume imaginată de sfîrșitul nos
tru de secol și mileniu, se adună 
pe benzile de montaj. Se însoțesc 
în compartimente anume. Solicită 
conexiuni calculate matematic. În
deplinesc roluri de furnică in aceste 
adevărate creiere electronice. Cre
iere care ne spun, seară de seară, 
pe ecranul televizorului din casa 
noastră, cite o poveste, pun Terra 
în fața oglinzii și-i vedem, seară 
de seară, chipul ei calm ori zbu

participarea unor îndrăgiți soliști 
profesioniști de muzică populară, 
în localitățile Dioști, Leu. Filiași, 
Galicea Mare. Ciupercenii Vechi, 
Maglavit, Calafat, Drănic. Ostro- 
veni, Bechet. Valea Stanciului, 
Băilești și Giubega. • La Băilești 
s-a încheiat concursul interjude- 
tean de satiră și umor „De la o

CARNET CULTURAL

glumă la alta", aflat la cea de-a 
V-a ediție. (Nicolae Băbălău).

IAȘI. Ajunsă la a IX-a ediție, 
acțiunea „Zilele muzicii românești" 
a cunoscut o largă audientă. Pu
blicul a luat parte la concertele 
susținute de formații profesioniste 
din Iași, din Cluj-Napoca și Bucu
rești : concerte vocal-simfonice ale 
filarmonicilor din Iași și Cluj- 
Napoca, concerte ale Corului „Ma
drigal" și ale cvintetului „Con
cordia" din București și „Ars an- 
tiqua" din Cluj-Napoca. formația 
„Voces" a conservatorului ieșean, 
concerte si recitaluri vocal-instru- 

într-o bună măsură, primele învăță
turi o seamă de importanți cărturari, 
artiști si scriitori ai tării, din trecut 
și din prezent.

Cetatea — monument istoric da
tină din secolul al XV-lea — găzdu
iește Muzeul Tării Făgărașului si 
biblioteca municipală, cu peste 65 000 
de volume, de la cartea beletristică 

pină la cartea tehnici si literatura 
destinată copiilor.

Si a mai ținut să ne arate primarul 
că făoărăsenii se mîndresc cu casa 
de cultură, care are o deosebită ac
tivitate. Printre acțiunile culturale 
prestigioase se înscrie si tradiționala 
manifestare, ajunsă la a Xlll-a edi
ție — „Zilele făgărăsene ale educa
ției politice, științei, tehnicii, cultu
rii si artei" — dedicată in acest an 
aniversării a 65 de ani de la crearea 
partidului. Ca moment central al a- 
cestei manifestări s-a inscris organi
zarea colocviului politico-ideologic 

ciumat, luminos ori minat de in
certitudini.

— Vă preocupă ce se intimplă la 
întilnirea televizorului „de Gdansk" 
cu cei cărora ii este destinat 7

— Neîndoios, așa după cum știu 
că asta preocupă și pe specialiștii 
români cu care întreținem relații 
de colaborare. Chiar în aceste cli
pe, în uzină, se află o delegație 
de tehnicieni de la „Electronica". 
Dar să revin la idee. Pentru a mă 

/face mai bine înțeles, voi recurge 
la un exemplu. Prin anii 'SO, un 
număr de televizoare alb-negru 
destinate pieței interne se vindeau 
mai greu. Care să fie cauza 7 Nor
mal să ne punem o astfel de în
trebare. Sintem producători, iar 
rațiunea de a fi a producătorului 
nu poate fi alta decit în strinsă re
lație cu cumpărătorul. Ne-am în
trebat dacă n-o fi de vină diago
nala ori preful — și alte o mie de 
întrebări ne-am pus. Cercetarea- 
test inițiată, în expoziții, in dialo
guri cu oamenii comerțului au avut 
o rezultantă : necesitatea moder
nizării produsului.

Modernizarea produsului '....
Simplu, nu 7 Să ne gîndim însă 

că această acțiune a trebuit să aibă 
in vedere cele circa patru sute de 
de mii de televizoare alb-negru 
și color cite se produc aici, intr-un 
an. Privite din acest unghi, lucru
rile capătă o altă dimensiune. Cu 
atît mai mult cu cit la intrebarea- 
sondaj : care tip de televizor e 
mai bun 7 Răspunsul a fost : cel 
mai căutat. Reacție in șarade sau 
nu, cert e că inteligența, inventi
vitatea, prestigiul profesional ciș- 
tigate au fost puse in mișcare, s-au 
căutat soluții de „geriatrie" a pro
dusului, s-au descifrat necunoscu
te pe acest drum fără egal al elec
tronicii. Premisele acestui drum de 
căutare și afirmare — cadrul pro
pice oferit de condițiile reformei 
economice care a cuprins toate 
structurile.

— Cum se asigură mina de lu
cru, mina acestor adevărați „chi
rurgi" ai asocierii și disocierii 
componentelor electronice 7

— tn salba, de orașe de pe lito
ralul Balticii — Gdansk, Gdynia, 
Sopot — există o adevărată „vină- 
toare" de specialiști. Industria s-a 
dezvoltat mult în anii socialismu
lui, e nevoie de oameni stăpîni pe 
meserie. Noi ne pregătim oamenii 
în școlile de profil, inginerii elec- 
troniști la politehnica din localita
te. Și-i pregătim cu gîndul la vi
itor, care, in domeniul nostru, 
poartă numele de microelectronică.

Gîndul la viitor echivalează, in
tre altele, nu numai cu prevede
rea. ci și cu hotărirea de a face 
fată exigențelor care se pun și in 
această ramură a industriei. Iar in
terlocutorii noștri de la „Unimor" 
ne-au reamintit, în această ordine 
de idei, cuvintele primului secre
tar al C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, cuvinte per
fect valabile și pentru făuritorii 
televizorului polonez : „Lumea 
contemporană ne adresează o pro
vocare — provocarea computerelor. 
Continuă cursa tehnologică, revo
luția tehnico-științifică. Cu prețul 
unor sacrificii imense, trebuie să 
ajungem din urmă timpul care 
trece, măsurat tn prezent prin ge
nerațiile de computere, să genera
lizăm utilizarea roboților, dezvol
tarea chimiei și biotehnologiei. 
Trebuie să luptăm pentru plinea 
noastră cea de toate zilele și să 
privim către anul 2000".

Cuvinte emblematice și pentru 
ramura electronicii poloneze acum, 
in preajma celui de al X-lea Con
gres al partidului, care va des
chide neîndoios, și acestui dome
niu de activitate, noi șanse de a- 
firmare.

Ilie TANASACHE

mentale prezentate de studenții 
conservatoarelor din București, 
Cluj-Napoca și Iași, o seară la 
opera ieșeană, care a prezentat lu
crarea muzicală „Prețioasele ridi
cole" de Vasile Spătărelu. Con- 
certe-dezbateri și concerte-lectii 
au fost susținute și lntr-o serie de 
unități industriale, cluburi și in
stituții, precum și în comuna Ru- 
ginoasa. (Manole Corcaci).

VASLUI. Timp de două zile, la 
Birlad s-au desfășurat manifestă
rile omagiale prilejuite de împli
nirea a 100 de ani de la nașterea 
lui Nicolae Tonitza. In cadrul unui 
simpozion, istorici-și critici de artă, 
muzeografi și creatori au evocat, 
analizat și interpretat creația ar- 
tistului-cetătean . Nicolae Tonitza, 
pictor, literat, gazetar și critic de 
artă. O amplă expoziție retrospec
tivă, cu tablouri de la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia, din pinacotecile din Iași, 
Piatra Neamț, Ploiești și Birlad, 
precum și din colecții particu
lare a fost completată de o alta 
de pictură, grafică și sculptură 
intitulată „Omagiul contemporani
lor". (Petru Necula).

„Nicolae Ceaușescu, erou și ctitor al 
României socialiste".

Am încercat să-i fac un portret 
activistului de partid pe care l-am 
însoțit in acea obișnuită si intere
santă zi de activitate, dar m-am 
gindit atunci la G. Călinescu, care 
spunea că portretul este fiul maliției 
și nu al iubirii. Omul de partid care 
m-a primit și mi-a revelat noul 
Făgăraș — ale cărui trăsături pot fi 
identificate in viața, activitatea, ati
tudinea miilor de activiști ai parti
dului nostru, a comuniștilor — tre
buie să fie văzut, cunoscut și, mai 
ales, ascultat, deoarece impune prin 
nestrămutata lui pasiune de a con
strui, prin responsabilitate firească 
față de ceea ce face, prin dragoste 
de semeni.

Revelindu-mi Făgărașul, interlo
cutorul a ținut să alăture dimen
siunilor economice ale acestuia — așa 
cum s-au profilat ele după Congre
sul al IX-lea al partidului — ca o 
continuare, ca o consecință firească 
a lor, dimensiunile culturale ale 
orașului, care concură la a-i conferi 
personalitate, încheind cu aprecierea 
că o cultură originală și valoroasă 
reprezintă o necesitate istorică. Un 
incontestabil adevăr.



Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Jănos Kădăr
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise tovarășului 
Jănos Kădâr, secretar general al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, un salut cordial șl urări de 
succes în activitatea pe care o des
fășoară în fruntea P.M.S.U., iar po
porului ungar urări de prosperitate 
și progres.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost transmise din partea tova
rășului Jănos Kădăr un salut cor
dial, multă sănătate și fericire, iar 
poporului român urări de noi reali
zări în îndeplinirea hotărîrilor celui 
de-al XlII-lea Congres al P.C.R.

Schimbul de mesaje a fost prile

juit de primirea de către tovarășul 
Karoly Nemeth, secretar general 
adjunct al P.M.S.U., a tovarășului 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, care efectuează o vizită 
de lucru în R. P. Ungară.

★
în cadrul vizitei, tovarășul Gheor

ghe Oprea a avut convorbiri cu 
Laszlo Marothy, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare. cu alti membri ai guvernului 
ungar.

Au fost examinate posibilitățile 
dezvoltării în continuare a colabo
rării pe plan economic dintre cele 
două țări socialiste vecine. Măsurile 
convenite în această direcție au fost 
consemnate într-un protocol.

Conferința interparlamentară asupra problemelor 
securității și cooperării în Europa 

Intervenția reprezentantului român
BONN 27 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul in cadrul lucrărilor Conferin
ței interparlamentare privind pro
blemele securității și cooperării în 
Europa, care se desfășoară la Bonn, 
președintele grupului parlamentari
lor români pentru securitate și coo
perare în Europa a relevat necesi
tatea realizării unei largi conlucrări 
in domeniile economiei, științei și 
tehnologiei intre statele europene, 
ca o componentă esențială a asigu

rării securității și cooperării pe con
tinent.

Referitor la dimensiunea cultural- 
umanitară a procesului securității și 
cooperării in Europa, s-a relevat 
atenția acordată de țara noastră 
schimbului de valori spirituale intre 
națiunile europene, care să ducă la 
o mai bună cunoaștere și prețuire 
reciprocă, la un acces cit mai larg la 
tezaurul civilizației umane.

SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A O N U.
CONSACRATĂ SITUAȚIEI ECONOMICE A AFRICII

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — La sediul din New York al 
O.N.U. au început marți lucrările 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite consacrate 
situației economice critice a Africii 
și complexului de măsuri menite să 
contribuie la remedierea ei. Lucră
rile sesiunii speciale, prima consa
crată problemelor unui întreg conti
nent, sînt conduse de Jaime de Pi- 
nies (Spania), președintele Adunării 
Generale (pentru cea de-a 40-a se
siune).

Dezbaterile, la care vor participa 
peste 100 de vorbitori, între care 
citeva zeci de miniștri de externe, 
au fost deschise de Abdou Diouf, 
șeful statului senegalez, președintele 
în exercițiu al Organizației Unității 
Africane. Prezentind raportul elabo
rat de O.U.A. pentru redresarea 
imediată și de perspectivă a econo
miilor țărilor africane, Abdou Diouf 
a lansat un apel la o nouă abordare 
a problemei dezvoltării continentu
lui și la crearea unui nou cadru de 
cooperare internațională.

Sesiunea se va încheia slmbătă.

ÎNTÎLN1REA PRIETENEASCĂ DINTRE REPREZENTANȚII TINERETULUI Propuneri ale U.R.S.S. privind reducerea 
arsenalelor nucleare

Declarațiile secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul primirii delegației parlamentare britanice
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Pregătiri pentru Congresul păcii de la Atena {
ATENA 27 (Agerpres). — înce- 

pînd de luni, la Atena se desfă
șoară o reuniune pregătitoare a 
„Congresului păcii de pe cele cinci 
continente", la care iau parte re
prezentanți ai mișcărilor pentru 
pace din 15 țări ale lumii. Con
gresul respectiv, care urmează să 
se desfășoare în capitala elenă în 
luna decembrie a.c.. se integrează 
in cadrul manifestărilor prilejuite 
de Anul Internațional al Păcii, 
marcat in întreaga lume în 1986, 
în baza unei hotărîri a Adunării 
Generale a O.N.U. între altele, la

congres vor lua parte reprezen- i 
tanți ai celor șase țări ai căror ' 
conducători au lansat o Inițiativă 
de dezarmare nucleară — India, 
Suedia, Mexic, Argentina, Tanza
nia și Grecia. Președintele Comi
tetului elen pentru independență, 
pace și dezarmare internațională 
(KEADEA), prof. Christos Marko- 
poulos, a apreciat că viitorul con
gres oferă un prilej ca mișcările 
pentru paca și oamenii politici să 
examineze căile concrete de eli
minare a pericolului nuclear și 
salvgardare a păcii mondiale.

OLANDA: Larg curent de opinie 
împotriva amplasării 
HAGA 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Partidului Comunist din 
Olanda, Elli Izeboud, intr-o decla
rație făcută agenției Associated 
Press, a arătat că, in pofida deci
ziei parlamentare, in țară se ma
nifestă un larg curent de opinie 
împotriva amplasării 
nucleare americane 
pe teritoriul olandez, 
recentele alegeri au 
spor de voturi pentru formațiunile 
politice favorabile amplasării ra-

de rachete 
de croazieră 
Chiar dacă 
însemnat un

de

î
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rachetelor „Cruise" 
chetelor, în Olanda se va conti
nua campania împotriva acestora, i 
la care Partidul Comunist va lua " 
parte activă, a spus Elli Izeboud. i 
Una din componentele acestei J 
campanii, a menționat ea, este in- ' 
cercarea de a convinge firmele de 
profil să nu accepte contracte le- < 
gate de construirea de facilități și * 
clădiri aferente rampelor de lan- 
sare și locurilor de depozitare ale i 
rachetelor. ’

BEIJING 27 (Agerpres). — La 27 
mai au început la Beijing manifes
tările primei întilniri prietenești din
tre reprezentanții tineretului din 
Republica Socialistă România și ai 
tineretului din Republica Populară 
Chineză, expresie a sentimentelor de 
adincă prietenie, a bunelor relații de 
colaborare care leagă tinăra genera
ție din cele două țări.

Participanții au primit cu Vie emo
ție și profundă satisfacție mesajele 
de salut care le-au fost adresate de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și de către tova
rășul Hu Yaobang, secretar general 
al Partidului Comunist Chinez — 
mărturii grăitoare ale încrederii și 
atenției deosebite pe care cele două 
partide le acordă tineretului din ță
rile noastre. Prin puternice și înde
lungi aplauze, participanții la adu
nare au dat glas sentimentelor 
de adincă recunoștință pentru grija 
statornică a conducerilor Parti
dului Comunist Român șl, res
pectiv, Partidului Comunist Chi
nez de a asigura formarea și 
educarea comunistă, afirmarea mul
tilaterală a tinerei generații, ade
ziunii depline la generoasele idei și 
îndemnuri ce le-au fost adresate de 
a amplifica și a adinei continuu re
lațiile de solidaritate și conlucrare 
prietenească dintre organizațiile re
voluționare de tineret din România 
și R.P. Chineză in lupta pentru so
cialism, pentru progres social și pace 
în lume.

Mesajele au fost prezentate de că
tre tovarășii Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., și Song 
Defu, prim-secretar al C.C. al Ligii 
Tineretului Comunist (L.T.C.), con
ducătorii delegațiilor de tineret din 
România și R.P. Chineză, partici
pante la intîlnirea prietenească. La 
festivitate au participat tovarășul 
Hao Jianxiu, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. Chinez, alți repre
zentanți ai unor organe centrale de 
partid și de stat, ai Ligii Tineretului 
Comunist

A fost prezent Angelo Miculescu, 
ambasadordl țării noastre în R.P. Chi
neză.

Adresindu-se participanților la 
adunarea festivă, conducătorul dele
gației U.T.C. a arătat că tineretul 
României socialiste se manifestă ac
tiv, ca o puternică forță socială în 
procesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României, ca susținător și promotor 
ferm al idealurilor de pace, progres 
și libertate, care animă tinăra ge
nerație de pretutindeni. A fost rele
vat faptul că, in acest an, in care 
Întregul nostru partid și popor ai 
sărbătorit cu însuflețire șl puternică 
angajare patriotică, revoluționară 
împlinirea a 65 de ani de la fău
rirea gloriosului . Partid Comunist 
Român, tinăra generație a țării, îm
preună cu întregul popor, Iși mobi

lizează toate forțele, cu înaltă con-' 
știință și răspundere comunistă, 
pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
al P.C.R., a orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in vederea înfăp
tuirii mărețelor obiective ale făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism. Conștient că viito
rul său luminos, la care aspiră și pe 
care îl construiește, este indisolubil 
legat de salvgardarea vieții și a pă
cii pe Pămînt, tineretul României, 
asemenea întregului popor, acționea
ză cu consecventă pentru a face ca 
Anul Internațional al Păcii să con
tribuie la unirea tinerelor generații 
de pretutindeni, a popoarelor în 
lupta pentru încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, în 
primul rînd la dezarmarea nucleară, 
pentru afirmarea în întreaga viață 
internațională a politicii de secu- 
'ritate și pace.

S-a subliniat că această primă 
lntîlnire prietenească dintre repre
zentanții tineretului român și ai 
tineretului chinez se înscrie pe linia 
dezvoltării și aprofundării relațiilor 
de strînsă prietenie și colaborare 
Intre U.T.C. și L.T.C., statornicite 
pe baza legăturilor tradiționale din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
popoarele și țările noastre, în spiri
tul înțelegerilor realizate cu prilejul 
întilnirilor și convorbirilor rodnice 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și condu
cătorii de partid și de stat din Re
publica Populară Chineză.

A fost exprimată convingerea că 
manifestările, cu un pronunțat ca
racter de lucru, ce vor avea loc în 
cadrul intilnirii prietenești vor 
constitui un bun prilej pentru reali
zarea unui rodnic schimb de infor
mații, opinii și de experiență pri
vind activitatea de educare comu
nistă, revoluționară a tineretului din 
cele două țări, sporirea contribuției 
acestuia la amplul proces de fău
rire a socialismului în România și 
R. P. Chineză, întărirea unității de 
acțiune a tinerei generații în lupta 
pentru pace, democrație și progres 
social, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Luind cuvintul In cadrul adu
nării festive, conducătorul delegației 
L.T.C. a adresat, în numele între
gului tineret chinez, al organizației 
sale revoluționare, cele mai calde 
urări de bun sosit solilor tineretu
lui și poporului român, exprimind 
sentimente de stimă și considerație 
pentru succesele remarcabile obți
nute de tinăra generație a României 
socialiste, împreună cu întregul 
popor român, sub conducerea P.C.R., 
în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, In ampla operă 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

S-a relevat că tineretul chinez a 
obținut în ultimii ani realizări deo

sebite și Iși asumă în continuare 
sarcini importante, acționînd cu toa
te forțele pentru înfăptuirea obiecti
velor celui de-al VII-Iea plan cin
cinal, pentru intensificarea procesu
lui de modernizare socialistă, pentru 
asigurarea prosperității patriei.

S-a subliniat că această importan
tă manifestare va impulsiona și mai 
mult relațiile de prietenie și colabo
rare dintre tineretul român și tine
retul chinez, dintre U.T.C. și L.T.C., 
înscriindu-se ca o contribuție sem
nificativă la dezvoltarea legăturilor 
strînse de prietenie și conlucrare 
dintre P.C.R. și P.C.C., dintre po
poarele și țările noastre.

Pe întreaga desfășurare a festivi
tății, participanții au ovaționat In 
repetate rinduri pentru prietenia și 
colaborarea dintre România și 
R. P. Chineză, pentru conducătorii 
celor două partide și state, dind ex
presie sentimentelor de prietenie și 
respect reciproc care animă po
poarele, tinerii din cele două țâri.

In încheierea adunării festive a 
avut loc un spectacol susținut de 
grupuri artistice române și chineze.

★
La Palatul Adunării Naționale a 

Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze, Secretariatul L.T.C. a oferit o 
recepție de bun venit.

Au participat tovarășii Xi Zhong- 
xun, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., Hao Jianxiu, mem
bru al Secretariatului C.C. al B.C.C., 
alți reprezentanți ai unor organe 
centrale de partid și de stat din 
R.P. Chineză.

Cu acest prilej au rostit toasturi 
tovarășii Nicu Ceaușescu și Song 
Defu, conducătorii delegațiilor de 
tineret română și chineză partici
pante Ia întîlnirea prietenească, pre
cum și tovarășul Xi Zhongxun.

*
în cursul zilei de 27 mai s-au des

fășurat o serie de alte manifestări 
înscrise în programul intilnirii prie
tenești dintre reprezentanții tine
retului din România și ai tineretului 
din R.P. Chineză.

în sala centrală a Muzeului revo
luției chineze a avut loc vernisarea 
expozițiilor de fotografii privind 
viața și activitatea tineretului ro
mân și de afiș politic, avind ca temă 
lupta pentru pace.

Au participat tovarășii Nicu 
Ceaușescu și Song Defu.

De asemenea, s-au desfășurat lu
crările seminariilor bilaterale cu ca
racter de schimb de experiență, pe 
teme privind : educarea comunistă, 
revoluționară și participarea tinere
tului din cele două țări la dezvol
tarea economico-socială a acestora ; 
creșterea contribuției tinerei gene
rații din România și R.P. Chineză la 
lupta pentru pace și dezarmare, în 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară.

Manifestările din cadrul Intilnirii 
prietenești continuă.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Mihai] 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. a primit delegația parla
mentară britanică, condusă de lor
dul William Whitelaw, liderul Ca
merei Lorzilor a Parlamentului Marii 
Britanii, care i-a remis un -mesaj 
din partea primului ministru a] Marii 
Britanii. Margaret Thatcher.

în cadrul convorbirii — informează 
agenția T.A.S.S. — M. Gorbaciov a 
făcut propunerea ca. în cazul in care 
Marea Britanie va hotărî oficial să-si 
lichideze armele nucleare. Uniunea 
Sovietică va face o reducere echi
valentă a potențialului său nuclear, 
în cazul în care Marea Britanie ar 
înlătura. în același timp, de pe teri
toriul său armele nucleare străine,

Uniunea Sovietică ar garanta că 
armele ei nucleare nu vor fi îndrep
tate spre teritoriul britanic, și nu vor 
fi folosite niciodată împotriva Marii 
Britanii.

Răspunzlnd unei Întrebări privind < 
o întilnire cu președintele S.U.A., 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
a declarat : Sîntem pentru o aseme
nea intilnire si nu punem nici un fel 
de condiții prealabile. Considerăm 
că la o asemenea intilnire trebuie să 
se rezolve probleme care afectează 
întreaga lume. La aceasta trebuie să 
se vină cu probleme importante si 
să se adopte hotărîri care să întă
rească securitatea internațională, să 
creeze încredere, să ducă la frînărea 
cursei înarmărilor.

Convorbiri polono- cehoslovace
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 

Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, a sosit 
marți într-o vizită prietenească de 
lucru în R.P. Polonă, relatează 
agenția P.A.P. în aceeași zi au avut 
loc convorbiri între Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de

i

Stat al R.P. Polone, și Gustav Husak, 
fiind abordate probleme ale relații
lor bilaterale și unele aspecte ale 
actualității internaționale.

La încheierea convorbirilor, cei 
doi conducători au semnat Progra
mul pe termen lung de dezvoltare a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice bilaterale pînă în anul 
2000.

Deschiderea Congresului național 
al Partidului Democrat-Creștin Italian
ROMA 27 (Agerpres). — La Roma 

s-au deschis lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres național al Parti
dului Democrat-Creștin Italian, 
membru al coaliției guvernamenta
le pentapartite. Participă peste o 
mie de delegați din partea organiza
țiilor P.D.C., invitați din partea ce
lorlalte forte politice italiene repre
zentate in parlament, precum și de 
peste hotare. Din țara noastră este 
prezentă o delegație a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, con
dusă de Constantin Arseni, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

Secretarul politic al P.D.C., Ciriaco 
de Mita, a prezentat un amplu ra
port cu privire la activitatea parti
dului de la precedentul congres pină 
în prezent, precum și în cadrul gu
vernului de coaliție format din so
cialiști. democrat-creștini. republi
cani. socialist-democratici și liberali. 
Raportul analizează, de asemenea, 
actuala situație economică a Italiei, 
subliniind necesitatea utilizării re
surselor. in primul rind pentru rea
lizarea unui obiectiv fundamental — 
creșterea nivelului utilizării forței de 
muncă. Au fost prezentate, totodată, 
opțiunile de politică externă ale 
P.D.C.

Agențiile de presa ]
e scurt

ORIENTUL MIJLOCIU
ATENA 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
care efectuează o vizită oficială la 
Atena, a avut convorbiri cu pre
ședintele elen. Christos Sartzetakis. 
Cu acest prilej, relevă agenția Reu
ter, președintele sirian a condamnat 
„intervențiile militare și atacurile 
armate întreprinse in vederea reali
zării unor obiective politice". EI a 
menționat. în acest sens, raidul 
S.U.A. împotriva Libiei, intervenția 
israeliană în sudul Libanului și ac
țiunile R.S.A. împotriva unor țări 
din Africa australă. Cei care s-au 
angajat pe această linie „cu inten
ția de a combate terorismul" comit

o eroare — aceea de a crede că pot 
Împiedica eforturile de eliberare, ca- 
lificîndu-Ie drept terorism — a spus 
președintele Hafez Al-Assad.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Rege
le Hussein al Iordaniei a efectuat o 
scurtă vizită la Bagdad — informea
ză agențiile de presă. Suveranul ha- 
șemit a avut convorbiri cu președin
tele Saddam Hussein, cu care a exa
minat — potrivit agenției iordaniene 
Petra, citată de France Presse — as
pecte ale relațiilor bilaterale, actuala 
situație din lumea arabă, precum și 
probleme internaționale de interes 
comun.

In sprijinul accesului 
Namibiei la independență

LUSAKA 27 (Agerpres). — In Na
mibia a fost creată Alianța partide
lor politice, care se pronunță pentru 
o autentică independență a țării, îm
potriva conducerii ilegale a acestui 
teritoriu de către regimul rasist din 
R.S.A. Din alianță fac parte șapte 
partide politice, intre care și repre
zentantul legitim al populației afri
cane din Namibia — Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Documentul privind 
crearea acestei organizații mențio
nează că scopul ei este de a acționa 
pentru traducerea in viață a Rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U., care prevede accesul Na
mibiei la independență.

(din actualitatea politica)
S. U. A.

Semnele de întrebare ale unui buget controversat
Proiectul de buget pentru viitorul 

exercițiu financiar, care incepe la 1 
octombrie 1986. Înaintat de Casa 
Albă Congresului incă in luna fe
bruarie a.c.. a ajuns să fie conside
rat de observatorii din capitala ame
ricană ca unul din cele mai contro
versate din ultimele decenii. Este 
vorba. înainte de toate, de faptul că. 
la fel ca in ceilalți ani de guvernare 
a actualei administrații republicane. 
Ia baza elaborării bugetului stă o 
concepție întemeiată pe favorizarea 
cercurilor de afaceri, a marelui ca
pital. concomitent cu amputarea unor 
programe sociale, de interes public, 
dar cu menținerea cheltuielilor mi
litare la un nivel extrem de ridicat.

Este vorba, de asemenea, de fap
tul că diferitele capitole ale buge
tului — cheltuielile militare, aloca
țiile pentru educație, invătămînt. 
cultură, 'asistentă medicală, finanța
rea unor nevoi specifice ale statelor 
federale, ajutorul militar si economic 
pentru străinătate etc. — au iscat 
discuții aprinse atit in cadrul Con
gresului. cit și la scara națională, in
tre partidul republican de guvernă- 
mint și partidul democrat de opozi
ție. fiind implicate de asemenea 
cercuri de afaceri, experti oficiali si 
neguvernamentali, sindicatele si o 
serie de organizații obștești. în ace
lași timp dezbaterile asupra proiec
tului de buget sint urmărite cu aten
ție in diferite capitale ale lumii, cu
noscut fiind faptul că uriașul deficit 
al bugetului federal al S.U.A.. (care 
oscilează, in ultima vreme. în iurul 
cifrei de 200 miliarde dolari), consti
tuie un serios factor de perturbare 
în raporturile economice si financia
re internaționale.

înalte oficialități ale administra
ției republicane sint angajate într-o 
intensă campanie care. în esență, are 
ca obiective apărarea orientărilor 
propuse de guvern si obținerea apro
bării acestor orientări de către Con
gres. Se argumentează că proiectul 
de buget ar asigura continuitatea po
liticii economice si financiare a ad
ministrației republicane, care a dus 
la atenuarea relativă a fenomenelor 
recesiunii și la o anumită relansare

a economiei, ar urmări diminuarea 
deficitului bugetar oină in anul 1991 
conform prevederilor legii Gramm- 
Rudman. adoptată nu demult de 
Congres, și ar evita o majorare sub
stanțială a impozitelor, fără a afecta 
serios programele cu caracter social.

Adversarii proiectului de buget 
formulează insă puncte de vedere 
diametral opuse si avansează argu
mente puternice’ împotriva fiecăruia, 
din capitolele bugetare propuse de 
guvern. Astfel, in audierile și dezba
terile care au avut loc in ultimele 
săPtămini în Congres numeroși par
lamentari. atit democrati cit .si repu
blicani. au calificat orientările bu
getare propuse de guvern ca fiind 
nerealiste, arătînd că este practic 
imposibil să se mențină cheltuielile 
militare la nivelul uriaș de 320 mi
liarde dolari anual, cit propune ad
ministrația, și să se asigure absor
birea sau diminuarea enormului de
ficit bugetar, fără a se majora impo
zitele și fără a se opera noi reduceri 
drastice ale cheltuielilor destinate 
acoperirii nevoilor sociale presante 
cu care este confruntată țara. Este 
de altfel semnificativ că membrii 
Camerei Reprezentanților s-au pro
nunțat pentru reducerea cu 35 mi
liarde dolari (285 miliarde în loc de 
320 cit dorește administrația) a chel
tuielilor militare, urmind acum ca 
această variantă să fie pusă de a- 
cord cu cea a Senatului, care și el 
se pronunță pentru o reducere — 
dar cu 19 miliarde — a alocațiilor in 
scopuri militare.

Atit In Congres, dt șl In rfndul 
opiniei publice s-a conturat un pu
ternic curent de opinie care, paralel 
cu diminuarea cheltuielilor militare 
exorbitante, se pronunță pentru anga
jarea unor negocieri serioase in do
meniul controlului armamentelor și 
dezarmării, care să conducă la acor
duri substanțiale, menite să ofere o 
bază mai trainică pentru securitatea 
tuturor țărilor, inclusiv a Statelor 
Unite. în acest context, atit in Con
gres, cit și in paginile presei sint 
exprimate, in continuare, dubii se
rioase in legătură cu oportunitatea 
continuării cercetărilor pentru pune

rea la punct a programului de Înar
mări spațiale („războiul stelelor"), 
in vederea căruia administrația cere 
fonduri tot mai consistente — de 
ordinul miliardelor de dolari.

De asemenea, au fost formu
late critici in legătură cu pro
punerile conținute in proiectul de 
buget al administrației privind „pri
vatizarea" unor sectoare economice 
aflate in prezent sub administrația 
guvernului și folosirea fondurilor 
obținute din vînzarea acestor ramuri 
pentru atenuarea deficitului bugetu
lui federal. Adversarii „privatizării" 
avertizează asupra faptului că tre
cerea în miinile unor companii par
ticulare a unor sectoare importante 
aflate sub controlul public va avea 
efecte negative asupra intereselor 
cercurilor largi ale populației, du- 
cind. practic, la întărirea pozițiilor 
marelui capital, la creșterea șomaju
lui și la alte fenomene negative in 
viata economico-socială.

Serioase nemulțumiri provoacă 
și prevederile bugetare referitoa
re la ajutorul militar și econo
mic pentru străinătate, cu atit 
mai mult cu cit în numeroase 
cazuri acesta este destinat sprijinirii 
unor guverne si forte politice de 
dreapta, reacționare, respinse de 
popoarele din țările respective. Un 
simptom în acest sens l-a constituit 
respingerea de către Camera Repre
zentanților a proiectului legislativ 
al Casei Albe privind alocarea sumei 
de 100 000 000 dolari pentru elemen
tele contrarevoluționare din Nica
ragua.

Iată rațiunile pentru care observa
torii din Washington consideră că 
lunile următoare vor prilejui inten
sificarea controverselor pe marginea 
proiectului de buget, cu atit mai 
mult cu cit un șir de senatori si 
membri ai Camerei Reprezentanților 
vor fi nevoiți să tină seama, intr-o 
măsură mai mare, de preocupările si 
cerințele alegătorilor în perspectiva 
alegerilor legislative parțiale din' 
luna noiembrie.

Nicolae CHILIE 
Washington

NORVEGIA
i

Opțiuni și priorități pe agenda
Norvegia este una din puținele țări 

occidentale a cărei constituție ex
clude posibilitatea convocării de ale
geri parlamentare anticipate. Potri
vit acestei prevederi constituționa
le. dacă guvernul este pus in mi
noritate in Storting (parlament), 
trebuie să demisioneze, o altă per
soană fiind insârcinată cu formarea 
unui nou cabinet, fără a se trece la 
dizolvarea forului legislativ și la 
organizarea unui alt scrutin. Desigur, 
In condițiile cind un partid sau o 
coaliție dispune de o majoritate ab
solută in parlament, lucrurile sint 
clare, dar se complică atunci cind — 
așa cum s-a intimplat la alegerile 
de anul trecut — nici unul din prin
cipalii protagoniști nu întrunește un 
număr suficient de sufragii care să 
le permită o guvernare liniștită.

Avind in vedere acest ultim as
pect, demisia guvernului de centru- 
dreapta, condus de Kaare Willoch, și 
formarea unui cabinet de stingă, în 
frunte cu Gro Harlem Brundtland, 
lideră a Partidului Muncitoresc — 
cea mai puternică forță politică, cu 
71 deputați — nu a surprins prin mo
dalitățile procedurale care au dus la 
schimbarea guvernului de la Oslo, ci 
mai ales prin profunzimea proble
melor economice și sociale care au 
generat această schimbare.

Fără îndoială, problema cea mai 
preocupantă In această direcție o 
constituie prăbușirea prețului la pe
trol și gaze naturale (Norvegia dis
pune, după cum se știe, de impor
tante zăcăminte în Marea Nor
dului). fapt ce a făcut ca ve
niturile guvernamentale asigurate 
de pe urma valorificării acestora să 
se reducă de la 7 miliarde dolari in 
1985 la o sumă estimată doar la 1 
miliard dolari pentru anul viitor, 
dacă se vor menține actualele ten
dințe. în încercarea de a contraba
lansa efectele reducerii încasărilor 
din vinzarea petrolului și gazelor na
turale, fostul' guvern de coaliție de 
centru-dreapta. care dispunea de o 
slabă majoritate, a elaborat un pachet 
de măsuri între care se aflau creș
terea taxelor la produsele petroliere.

mărirea prețurilor la tutun și alcool, 
concomitent cu o diminuare a sub
vențiilor in domeniul agriculturii sî 
pisciculturii. Pe fundalul sporirii În
grijorătoare a preturilor la bunurile 
de consum (potrivit datelor publica
te de Biroul central norvegian ie 
statistică, in ultimii cîțiva ani aceste 
prețuri au crescut cu 16,9 la sută), 
al reducerii considerabile a volumului 
de investiții, cu efecte negative asu
pra angajării forței de muncă pe 
termen lung, proiectele guvernamen
tale au generat o stare de insatisfac
ție și nemulțumire in rindul diver
selor pături sociale. Ca urmare a 
refuzului patronatului de a accepta 
cererile diferitelor categorii de sala- 
riați privind asigurarea locurilor de 
muncă, precum și sporirea corespun
zătoare a veniturilor in raport cu 
creșterea ratei inflației — așa cum 
remarca agenția France Presse — 
s-a înregistrat o intensificare și ex
tindere ale mișcării greviste. O ase
menea stare de spirit nu putea să 
nu se resimtă și in dezbaterile din 
parlament, o serie de deputați, care 
pină atunci acordaseră votul guver
nului, n-au putut sprijini măsurile 
avute în vedere de K. Willoch, mă
suri care le subminau propriile po
ziții In fața unor categorii de alegă
tori. în felul acgsta guvernul s-a gă
sit in minoritate in parlament și s-a 
văzut nevoit să demisioneze.

Prezentindu-și membrii cabinetului 
minoritar, cu o medie de virstă de 
46 de ani — din cei 18 miniștri 8 
sint femei — noul premier, care revi
ne la putere după o guvernare scurtă 
de 8 luni, in 1981, Gro Harlem Brun
dtland a declarat că principalul o- 
biectiv uomărit este depășirea feno
menelor de criză economică și echi
librarea balanței comerțului exterior. 
Guvernul — a precizat ea — va opta 
pentru măsuri drastice de austeritate, 
alte măsuri preconizate incluzind 
modificări ale politicii financiare și 
fiscale, reducerea considerabilă a 
consumului național, care a crescut 
mai mult decit iși poate permite eco
nomia norvegiană, diminuarea ratei 
șomajului, ce a atins în cursul anu-

ÎNTREVEDERI LA MOSCOVA. 
Marți, Mihail Gorbaciov. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit pe maiorul Abdel Salam Jalud 
din Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, cu care a avut 
o convorbire, relatează agenția 
T.A.S.S. Abdel Salam Jalud a so
sit intr-o vizită in U.R.S.S. la invi
tația guvernului sovietic.

GUVERNUL NIPON condus de 
premierul Yasuhiro Nakasone a 
precizat că sesiunea extraordinară 
a Camerei Reprezentanților a par
lamentului Japoniei a fost convo
cată pentru data de 2 iunie a.c. 
Agențiile internaționale de presă 
apreciază că, deși guvernul a anun
țat că principalul subiect al dez
baterilor sesiunii îl vor constitui 
problemele economice, în realitate 
Partidul Liberal-Democrat, de gu- 
vernămint, va urmări să pregăteas
că terenul pentru dizolvarea parla
mentului și organizarea de alegerî 
generale anticipate.

derația națională africană a came
relor de comerț din R.S.A. 
(NAFCCO). condus de Sam Mots- 
wenyane, președintele NAFCCO și 
al Băncii Africane. Grupul de oa
meni de afaceri a fost primit de 
președintele A.N.C.. Oliver Tambo. 
într-o declarație citată de agenția 
Reuter, oamenii de afaceri au ară
tat că au venit la Lusaka pentru 
a intjlni conducerea A.N.C. din 
cauza incertitudinilor create de si
tuația politică actuală din R.S.A.

ÎNTÎLNIRE LA LUSAKA. Ofi
cialități ale Congresului Național 

. (A.N.C.) din R.S.A. au purtat la 
Lusaka, timp de trei zile, convor- 

I biri cu un grup de oameni de afa
ceri sud-africani, reprezentind Fe-

REUNIUNE ECONOMICA LA- 
TINO-AMERICANA. La Brasi
lia au inceput lucrările unei reu
niuni a Sistemului Latino-Ameri- 
can, la care iau parte delegați din 
cele 26 de țări membre ale acestui 
organism de cooperare regională. 
Agenda de lucru este dominată de 
problemele generate de efectele 
negative asupra economiilor lati- 
no-americane ale măsurilor și 
practicilor protecționiste tot mai 
frecvente instituite de statele oc
cidentale industrializate. Dezbate
rile reuniunii, • care se desfășoară 
sub auspiciile Acordului General 
pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), 
au fost deschise de secretarul ge
neral al S.E.L.A., Sebastian Ale- 
grett, Venezuela.

I

noului cabinet
Iui 1985 un nivel de 2,5 Ia sută din to
talul torței de muncă active a tării, 
în acest cadru general s-a înscris 
Încă din primul moment devaloriza
rea cu 12 la sută a coroanei — mo
neda norvegiană. Relatind despre ho- 
tărirea cabinetului, agenția Reuter 
arată că in concepția guvernului de
valorizarea este de imporianță vita
lă pentru compensarea, prin promo
varea exporturilor, a reducerii veni
turilor obținute din exportul de pe
trol.

Pe plan internațional, guvernul de 
la Oslo și-a exprimat dorința de a 
dezvolta cooperarea cu alte state, de 
a contribui la procesul destinderii, al 
opririi cursei înarmărilor. în ‘ ceea 
ce privește relațiile Norvegiei cu 
aliații din N.A.T.O., agențiile de pre
să relevă ca fiind foarte probabilă 
alăturarea acesteia la pozițiile Da
nemarcei și Greciei, care sint in de
zacord cu unele aspecte ale politicii 
pactului nord-atlantic. Se știe, dealt
fel, că această țară nu admite stabi
lirea de baze străine permanente pe 
teritoriul ei, precum și amplasarea 
de arme nucleare in timp de pace. 
Potrivit agenției Reuter, mai sint și 
alte motive care pot duce la apariția 
unor asperități in această privință. 
Este reamintit în acest sens progra
mul elaborat de Partidul Muncito
resc, in septembrie anul trecut, in 
care este respins proiectul ameri
can „războiul stelelor" de militari
zare a spațiului cosmic și este pu
ternic reafirmat sprijinul față de 
ideea creării in nordul Europei a 
unei zone libere de arme nucleare.

Desigur, agenda noului cabinet 
poartă eu precădere pecetea proble
melor economice și sociale care le 
are de soluționat. Nedispunind insă 
de o majoritate parlamentară, ma
nevrele necesare navigației in mul
țimea „fiordurilor" pe care le com
portă o asemenea situație sint nece
sarmente limitate, hotăritoare pen
tru răminerea „la timonă" fiind 
efectele politice ale primelor măsuri 
întreprinse.

Ioan T1MOFTE

Șomajul în țările 
Pieței comune

LUXEMBURG 27 (Agerpres) — 
După cum informează ..Eurostat", 
agenția de statistică a C.E.E.. numărul 
persoanelor fără slujbă din țările 
membre ale Pieței comune a fost 
in luna aprilie de 12.8 milioane. în 
principalele țări ale comunității eco
nomice vest-europene situația se 
prezenta astfel la data respectivă : 
R.F. Germania — 2.23 milioane :
Franța — 2,37 milioane : Italia — 
3.20 milioane ; Marea Britanie — 
3.33 milioane ; Spania — 2.78 milioa
ne ; Olanda — 698 000 ; Belgia —
491 000 etc.

PARIS 27 (Agerpres) — La che
marea celei mai mari centrale sin
dicale franceze. Confederația Gene
rală a Muncii (C.G.T). marți a de- 
clarat grevă la scară națională sin
dicatul docherilor din Franța. După 
cum a anunțat C.G.T., in majorita
tea covirșitoare a porturilor țării, 
activitățile au fost paralizate. Ac
țiunea revendicativă a fost declan
șată în semn de protest împotriva 
concedierilor în masă anunțate de 
administrație.

Amplă mișcare 
revendicativă 

în Belgia
BRUXELLES 27 (Agerpres) — 

Programul economic al guvernului 
condus de Wilfried Martens, care 
prevede o serie de măsuri ce lovesc 
in interesele materiale ale unor cate
gorii largi de salariați. este respins 
de tot mai multi belgieni. Marți, mii 
de cadre didactice din Wallonia au 
participat la o amplă mișcare re
vendicativă. care a coincis cu greve 
intermitente ale personalului din 
transporturile publice.

Organizațiile sindicale belgiene, 
cuprinzind o paletă largă de tendin
țe politice, consideră că măsurile de 
austeritate vor conduce la pierderea 
de noi slujbe, atit in sectorul de 
stat, cit și cel particular.

Motivația autorităților guverna
mentale față de drasticele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice 
constă in faptul că țara traversea
ză o perioadă critică din cauza dato
riei externe, care a ajuns Ia 410 mi
liarde franci (9.1 miliarde dolari), 
ceea ce echivalează cu 8 la sută 
din produsul național brut al Bel
giei.
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