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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ, ECHILIBRATĂ
A TUTUROR ZONELOR ȘI LOCALITĂȚILOR
••

BUCUREȘTI : Materiale
de construcții mai multe
Hotărîți să obțină noi succese în
întrecerea socialistă, oamenii mun
cii din cele șapte întreprinderi ale
Centralei Materialelor de Construc
ții din Capitală obțin în aceste zile
premergătoare sărbătorii de la
1 Mai rezultate remarcabile in pro
ducție. Astfel, ca urmare a mo
dernizării unor fluxuri de fabrica
ție. introducerii
unor tehnologii
noi de inaltă productivitate și re
ducerii consumurilor de materii
prime, unitățile de profil au rea
lizat suplimentar in perioada care
a trecut din acest an. o producție-marfă in valoare de peste 80
de milioane lei. Rezultate deosebi
te au obținut colectivele întreprin
derilor de prefabricate din beton
„Progresul" și „Militari", între
prinderile „Granitul" și „Marmu
ra". Demn de subliniat este faptul
că au fost realizate toate sortimen
tele cuprinse in graficele de pro
ducție, fiind livrate suplimentar
șantierelor Capitalei insemnate
cantități de materiale de construc
ție, ceea ce va permite devansa
rea dării în folosință a unor in
semnate obiective de investiții social-culturale și edilitare. Tn cinstea zilei de 1 Mai, producătorii
de materiale de construcție vor
livra peste plan insemnate cantitați de panouri mari din beton,
plăci finite din marmură, plăci d.in
faianță. beton armat precomprimat,
beton celular autoclavizat,
contribuind astfel la înfăptuirea
programelor de construcții din Ca
pitală, (Glțeorghe loniță).

GALAȚI : Producție-record
Miercuri. 26 aprilie. colectivul
Uzinei Oțelării-Refractare din ca
drul Combinatului Siderurgic Ga
lați a realizat un record de pro
ducție — 25 530 tone — cea mai
mare cantitate de oțel elaborată
într-o singură zi din întreaga isto
rie a uzinei. Acest succes deosebit
— pe care oțelarli gălățeni îl de
dică sărbătorii muncii de la 1 Mai
— confirmă evoluția bună din ul
tima perioadă, cind s-au obținut
frecvent producții zilnice de oțel
de 23 000—24 000 tone. în luna mar
tie, uzina a realizat 694 000 tone
oțel, cel mai inalt nivel de pro
ducție lunară înregistrat vreodată
aici, această cantitate fiind cu 18
la sută mai mare decit cea din
luna martie 1988. La obținerea acestor succese și-au adus contri
buția toate colectivele de muncă
din uzină : cele 3 oțelării cu convertizoare, instalațiile de turnare
continuă a oțelului, oțelăria elec
trică. secțiile de produse refractare
și. de. pregătire a fierului vechi Si
altele. De remarcat câ sporul can
titativ a fost obținut in condițiile
in care ponderea otelurilor specia
le in producția uzinei a sporit in
acest an cu 30 la sută față de
aceeași perioadă a anului trecut.
De asemenea, s-au îmbunătățit or
dinea ' și disciplina tehnologică, au
fost mai bine pregătite șarjele,
s-au redus simțitor orele de stațio
nare la instalațiile de turnare con
tinuă a oțelului, opririle acciden
tale. sporind astfel indicele de fo
losire a utilajelor și a timpului de
lucru. (Dan Plăeșu).

Dedsebit de însemnatele eveni
cratică a tuturor aspectelor ce vigospodărirea
și dezvoltarea
mente politice ale ultimei perioade,
zează _
.
cărora li se asociază importante hoorașelor și comunelor țării, și-a gă
sit o astfel de aplicare și cu prilejul
tăriri și reglementări privind .continuărea neabătută a procesului
sesiunilor întrunite încă in prima
făuririi societății socialiste mullună a anului, in care au fost stabi
tilateral dezvoltate, au inclus
in
lite sarcinile și obiectivele dezvol
bogatul lor conținut și măsuri cu
tării viitoare a localităților, măsuri
valoare și semnificație deosebite in
le necesare acestui scop.
legătură cu organizarea și moderni
Iată de ce se poate spune, cu de
zarea localităților, cu sistematizarea
plin temei, că aprecierile reieșite din
și organizarea administrativă a
dezbateri si reglementările adoptate
teritoriului. Este vorba, in acest
poartă in prezent girul unanim al
context, de dezbaterea și aprobarea
reprezentanților tuturor categoriilor
în cadrul Plenarei Comitetului Cen
de cetățeni, expresie a voinței în
tral al partidului, precum și de că
tregului popor. Această voință co
tre inalte foruri ale democrației
respunde unei realități adinei, anu
muncitorești-revoluționare, a „Ra
me comunitatea intereselor supre
portului privind măsurile întreprin
me ale intregii națiuni socialiste,
se in domeniul organizării și moder
strinsa interdependentă manifestată
nizării
localităților, sistematizării
continuu in anii glorioși ai construc
teritoriului, optimizării transporturi
ției socialiste, cu deosebire in pe
lor, căilor de comunicație și a rețe
rioada inaugurată prin cel de-al
lelor de energie electrică", precum
IX-lea Congres al partidului, intre
și de examinarea și aprobarea de
înfăptuirea cu perseverentă a pro
către forurile democratice compg1gramelor dezvoltării economico-sotente a proiectului devenit, prin vociaie și asigurarea unei baze sigure,
tul unanim al Marii Adunări Națio
durabile pentru creșterea bunăstării
nale, Lege privind iinbunătățirea
materiale și spirituale a oamenilor
organizării administrative a terito
muncii, pentru ridicarea continuă a
riului Republicii Socialiste Româ
gradului de civilizație a întregului
nia. Subliniind în magistrale cu
popor.
vinte finalitatea supremă a unor
Actualele măsuri succed unei în
asemenea
măsuri.
tovarășul
tregi etape de bogate și fără seamăn transformări in viata tuturor
NICOLAE CEAUȘESCU arăta în
zonelor și localităților tării, care au
cuvintarea rostită la Plenara Comi
schimbat in mod benefic nivelul și
tetului Central al P.C.R. : „Aceasta
modul de viață ale locuitorilor de la
reprezintă una din cerințele esen
orașe și sate, din toate categoriile
țiale pentru făurirea cu succes a
sociale, fără deosebire de naționali
societății
socialiste
multilateral
tate. de pe toate plaiurile româ
dezvoltate, pentru realizarea comu
nești, au schimbat — se poate spu
nismului in patria noastră, Si
ne cu legitimă mindrie —. însăși
trebuie să facem totul pentru a realiza această cerință vitală !“
geografia patriei. Sint realizări dato
rate muncii pline de abnegație a în
Se cuvine remarcat, de la bun
tregului popor, care urmează cu în
început, caracterul profund demo
credere si in deplină unitate parti
cratic al analizelor întreprinse șl
dul, conducerea sa. in frunte cu to
măsurilor adoptate. Anterior dezba
varășul .Nicolae Ceaușescu. Bucuria
terii documentelor amintite de către
de ă'Se consemna noi și noi reali
forurile democratice la nivel repu
blican. direcțiile și măsurile vizi nd ' zări" a devfeiift uă fapt ’gurefit.. temei
al optimismului robust și luminos al
continuarea procesului de moderni
întregului nostru popor, caracteris
zare a localităților, mai buna orga
tic vieții și conștiinței sale in acești
nizare a teritoriului și dotărilor, de
ani din istoria patriei, inaugurați
înaintare pe calea civilizației tot mai
înalte au format obiectul unei largi
prin cel de al IX-lea Congres. Așa
cum și mările se compun din pică
și sistematice dezbateri in localități,
cu cetățenii, precum și in forul orga
turi. și existenta unei națiuni se
compune din infinite fapte cotidie
nelor locale democratice ale puterii
ne. Ele au o strălucire aparte in ade stat — consiliile populare. Prin
ceastă perioadă, .de intimpinare a.
cipiul statornic al activității consi
zilei de 1 Mai, Ziua muncii, marcaliilor populare, de dezbatere demo-

ENERGETICIEN1I, LA DATORIE
Urcăm treptele spre ca
bina de comandă a Hi
drocentralei
Porțile de
Fier I. Stăruim citeva
clipe în fata unei feres
tre larg deschise spre
imensitatea lacului
de
acumulare. Avem in fată
un peisaj inedit si tulbu
rător. Să tot privești si
să admiri 1 Să te minu
nezi de cite a fost capa
bil omul să facă ! EI.
omul, prin bărbăție si
eroism, a dat un plus de
măreție acestor locuri. A
învins duritatea munte
lui. imensa putere a flu
viului. A zidit trainic si
monumental, inăltind aici,
in albia Dunării, marea
cetate a luminii, una din
marile ctitorii ale „Epocii
Nicolae Ceausescu". Cei
care au durat această operă a noastră, a tuturor,
au plecat demult spre
alte locuri, spre a-si
împlini vocația de con
structori. Alte cetătl ale
luminii se tot înalță, și
ei — ne alte șantiere
unde sint acum — dau
clipei si orei trăinicia
faptei. Acum, aici, la
Porțile de Fier I. se află
cei care au marea răs
pundere de a . da tării
energie si lumină, cit mai
multă energie si lumină.
Urcăm treaptă
cu
treaptă si de undeva, de
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jos. ajunge Dină.la noi
„simfonia"
celor
sase
mari turbine care ..mun
cesc" de zor. Privirea omului de la pupitrul de
comandă este atintită pe
tabloul din fată. Cifre,
puzderie de cifre, in cu
lori cu precise semnifica
ții. se tot schimbă incre
dibil de repede, indicind
„pulsul" Dunării. Aici e
..foc continuu".
— Pină acum, ne spu
ne inginerul Mircea Mihărtescu. dispecerul de
serviciu —. Hidrocentra
la Porțile de Fier I a
pulsat, in plus, in acest
an. in sistemul energetic
national peste 255 mili
oane kWh energie elec
trică. O cantitate mereu
în creștere, pe care ne-am
angajat s-o realizăm în
cinstea zilei de 1 Mai si
a celor două mari eveni
mente ale anului — a
45-a aniversare a actu
lui istoric de la 23 Au
gust 1944 si cel de-al
XIV-Jea Congres al par
tidului.
Inginerul Păun Pătru.
directorul întreprinderii
Electrocentrale Porțile de
Fier, ne informează că.
de Ia punerea in funcțiu
ne a primei turbine si
pină azi. hidrocentrala
Porțile de Fier I a dat
tării peste 101 miliarde
kWh energie electrică.

din care 10 miliarde kW.h
o reprezintă producția
obținută peste prevede
rile planurilor anuale si
cincinale. La rîndul său.
inginerul Nicolae Amariei.
șeful
exploatării
ecluzei, are o evidentă
„la zi" a navelor care au
trecut pe aici de la' 15august 1969 — data pu
nerii in funcțiune a eclu
zei : 150 000 de nave care
au transportat sute de
milioane de mărfuri.
Coborim ne Dunăre,
spre
Ostrovul
Mare,
la Hidrocentrala Porțile
de Fier II. o altă mă
reață ctitorie a „Epocii
Nicolae Ceaușescu-*.
în „casa" turbinelor e
liniște. Se aude doar, la
aceeași
„notă" inaltă.
„cintecul" celor 8 turbi
ne. Si aici „muncește",
la fel de bine Dunărea.
Are
„pulsul"
normal.
Dispecerul de serviciu,
inginerul Petrică Biclesanu. trece mina de ne
un buton pe altul. Mai
are două ore pină iese
din schimb. în cronica âcestei noi cetăți a lumi
nii de aici, de la Ostro
vul Mare, se vor consem
na în această zi noi fap
te de muncă.
— Este ora 15 și 45 de
minute — zice dispece
rul. privind ceasul. Pină
în această clipă, Hidro

centrala; Porțile de Fier II
a dat tării peste 3.5 mi
liarde kWh energie electrică. După un telefon
dat la cei care se află în
turnul de comandă al
ecluzei, dispecerul adau
gă : Tot pină acum,
prin ecluza de aici, de la
Osti-ovul Mare au tre
cut 100 000 de nave.
Cronica întrecerii so
cialiste in cinstea marii
sărbători a muncii con
semnează noi si deose
bite fapte de muncă. Oa
menii de aici se intrec
cu timpul. Acolo, lmgâ
marele baraj de la Tigănași.
constructorii
și
montorii se află intr-o
competiție . contracronometru. Unii pun trai
nice temelii, alții asam
blează marile instalații.
Montează părți din vii
toarele două turbine, de
cite 27 MW fiecare, ce
se vor așeza in noua
hidrocentrală.
Inginerul
Ion Timofti, care coor
donează
lucrările
de
construcție, are intr-un
carnețel toate faaele de
execuție la zi :
— Am luat, in întimpinarea zilei de 1 Mai,
un avans fată de grafice.
Am pus în operă 120 000
metri cubi betoane din

(Continuare
în pag. a V-a)

tă prin noi și însemnate realizări în
muncă, Pe șantierele de construcții
sau în activitatea de Înfrumusețare
a localităților, lingă planșeta de pro
iectare sau la lucrările de ameliora
re a pămintului, in mindria celui ce
sădește un pom ori bucuria familiei
care se mută iri casă nouă, infini
tele crimpeie de viată alcătuiesc acea
realitate desemnată in exprimări
majore prin termeni ca moderniza
re, organizare, sistematizare, și care
în limbajul modest al cotidianului,
al omenescului de fiecare zi, se nu
mește. pur și simplu, mai multă
fericire.
Ele au avut și au la
bază, asemenea tuturor <celorlal
________ 
te laturi ale procesului amplu și
complex de edificare a noii orinduiri. un cadru programatic precis,
științific slabi.lit, consecvent transpus in viață, parte integrantă a
programului partidului. în acest
sens, profunda reorganizare adminis
trativă a teritoriului, hotărită de
Conferința
Națională a partidului
din 1968. a creat structura organiza
torică ce a făcut oosibilă aplicarea
consecventă a politicii de dezvoltare
armonioasă, echilibrată a tuturor
zonelor tării, de chemare la viată
economică activă și. in aceeași mă
sură, la înflorirea activității cultu
rale. științifice, sociale pe intregul
teritoriu.
Constituie un adevăr bine cu
noscut. ilustrat cu edificatoare date
sintetice și cu prilejul bilanțului
întreprins la recentele înalte foruri
de conducere a tării, că in cei 21
de ani care s-au scurs de la reor
ganizarea
administrativ-teritorială
au cunoscut o deosebit de puternică
dezvoltare cu precădere județele
rămase in urmă, au fost lichidate
in mare măsură decalajele mari
care se creaseră intre zonele țării in
decurs de decenii și secole, s-a
realizat un multilateral proces de
omogenizare
igenizare din mers a potentialului ' ee&ntfmic.
__________ i!n’'"pf‘in ăceâsta. a
condițiilor de muncă și Viată din
toate județele, precum si a diferftelor zone din interiorul județelor.
Au fost create 180 de noi platforme
industriale, pe baza unei judicioase
îmbinări a criteriilor de eficientă
economică si socială, punerii in
egală măsură in valoare a resurse
lor materiale și forței de muncă,

(Continuare in pag, a IV-a)

Măreț simbol al luptei revoluționare
a poporului român pentru libertate,
independentă si suveranitate a patriei
loc la București în prima jumătate
Criteriul cel mai important' și .mai
a
lunii
iunie 1933,
tovarășul
concludent după care timpul judecă
Nicolae Ceaușescu a fost ales membru
viata oamenilor il constituie ideile
al Comitetului Național Antifascist —
și idealurile pe care le nutresc și le
organism menit să coordoneze în
promdvfează. faptele și realiză
treaga activitate antifascistă, antihirile săvirșite de ei spre binele
tîeristă la scară națională și să o re
umanității și, iii primul rînd,
al propriului . popor.
Tovarășul
prezinte pe plan international. In
cadrul Comitetului Național AntifasNicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
cist — care, fiind creat la numai
hitlecîteva luni de la instaurarea
.
președintele Republicii Socialiste
rismului la putere în Germania, con
România, și tovarășa Elena Ceaușescu;
stituia un eveniment de însem
prim viceprim-ministru al guver
nătate europeană —, tovarășul
nului, președintele Consiliului Na
Nicolae Ceaușescu a întruchipat spi
țional al Științei și învățămintului.
ritul patriotic, revoluționar și demo
însumează, in chip superior, calită
cratic al muncitorilor tineri, hotățile ce ii impun ca mari personalități
rirea lor de a lupta împotriva pe
ale istoriei.
ricolului fascist și revizionist, pen
Viața și activitatea lor re
tru pace și înțelegere intre popoare.
voluționară, de la virsta adoles
Cu
talentul și priceperea sa,
cenței .și tinereții, sint emoțio
tovarășul Nicolae Ceaușescu, alături
nante, pilduitoare prin deplina iden
de alți militanți de seamă, a avut
tificare cu voința și .aspirațiile po
o contribuție decisivă la organizarea
porului român, cu,lupta sa eroică
și dinamizarea luptei antifasciste,
desfășurată sub conducerea partidu
prin crearea și îndrumarea a nume
roase comitete antifasciste locale,
lui comunist pentru.,lib.ertate și pro
gres social, in
dependentă si su- _______
veranitate
na
țională,
pen
în preajma aniversarii a 50 de ani
tru transformarea
profundă a so
cietății românești. demenstrație patriotică, antifascistă și
Istoria i-a așe
zat alături, con- de la 1 Mai 1939 și a 100 de ani de
j'igindu-și efor
turile,
indenlizilei de 1 Mai ca zi a solidarității
exemnlar
nind
indatoînaltele
a celor Ce muncesc
riri incredjnțate
de partid șL pe
cetluind prin si
giliul gindirii și
în întreprinderi si cartiere. Ia sate,
faptelor lor cel mai bogat șl mai
in rindurile tineretului, prin cuvindens capitol al devenirii noastre, ca
tările sale pline de conținut și patos
popor șl ca stat — epoca deschisă
revoluționar. La 15 ianuarie 1936, in
de cel de-al . IX-lea Congres al
Partidului Comunist Român.
localitatea Ulmi, din apropiere de
•Tirgoviște. jandarmii au reușit să-l
Viața și activitatea secretarului
aresteze in cursul unei acțiuni
general al partidului nostru oferă
conspirative, in fruntea unui grup de
exemplul unei excepționale biogra
tineri comuniști si antifasciști. A
fii de luptă, de acțiune neîntrerupte
urmat procesul judecat la Brașov in
— repere dintr-o cronică a abnega
perioada 27 mai — 5 iunie 1936. pro
ției, dăruirii și curajului — pentru
ces de mare răsunet in opinia publi
apărarea intereselor fundamentale
că democratică, internă și internațio
ale poporului român, pentru dreptanală. a timpului.
libertate,
pentru făurirea
tate.
societății socialiste pe pămintul
în
persoana
tovarășului
patriei. De la venirea sa in
Nicolae Ceaușescu. deși era cel mai
Capitala tării, in 1929, tovarășul
tinăr dintre ei, militanții comuniști
Nicolae Ceaușescu a constituit o
și antifasciști judecați atunci au
prezentă activă in viața și lupta tiavut o inaită pildă de tărie morală,
neretului revoluționar, a muncitori
de maturitate politică, Prin cuvintul
lor din București. Era o perioadă de
său adine chibzuit și neînfricat, el
puternică înrăutățire a situației ma
i-a făcut pe tovarășii săi de luptă
teriale a oamenilor muncii, sub po
să înțeleagă că. in procesul ce le-a
vara crizei economice mondiale care
fost intentat, ei reprezentau însuși
afecta grav și țara noastră. Era, deo
partidul, ideile și idealurile care ii
potrivă. un răstimp de vie eferves
guvernau activitatea și lupta, că
cență revoluționară, de intensificare
aveau .datoria să se situeze la înăl
a luptei clasei muncitoare pentru
țimea spiritului revoluționar care ii
apărarea drepturilor sale fundamen
caracteriza activitatea. Prin glasul
tale. pentru o viață mai bună și mai
tovarășului Nicolae Ceaușescu a
demnă. în această ambianță, plină
răsunat răspicat cuvintul partidului
de privațiuni și de aspră confrunta
comunist, glasul rațiunii și jal com
re a muncitorimii cu patronatul, cu
bativității revoluționare, în urma
autoritățile, s-a format tinărul mili
sentinței, cea mai grea dintre toate
tant revoluționar Nicolae Ceaușescu,
cele pronunțate la proces, tovarășul
reușind să afle de la început drumul
Nicolae Ceaușescu a fost întemnițat,
drept al vieții — drumul neimpăcăla 15 august 1936. la Doftana. Adurii cu nedreptatea- și injustiția, cu
cerea sa intre zidurile acestei închi
încălcarea demnității celor mulți. cu
sori. faimoasă prin asprul regim
exploatarea și asuprirea, drumul
gplicat cfiîor închi-V aici, reț-rezenta.
luptei revoluționare in cadrul miș
desigur, tără voia autorităților, o
cării muncitorești. Cu tinerească în
nouă și semnificativă recunoaștere
suflețire. cutezător și neobosit, cu
a marilor calități de revoluționar
încredere deplină in puterea clasei
ale tinărului militant comunist, a
muncitoare s-a avintat in luptele
rolului de seamă pe care il avea
muncitorești, participind la grevele,
în mișcarea muncitorească și demo
demonstrațiile și mitingurile lucră
cratică. Activitatea desfășurată de
torilor din București.
tovarășul Nicolae Ceaușescu in anii
-Delegat la Conferința luptătorilor
detențiunii între zidurile Doftanei
antifasciști din România, care a avut
poartă in sine valorile disciplinei

și partinității exemplare, ale anco
rării puternice in viața colectivului
de deținuți, ca și sensurile sarci
nilor de conducere pe care comu
niștii i le-au încredințat.
La sfirșitul anului 1938, cind pășea
dincolo de zidurile închisorii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu
era mai
oțelit în hotărîrea de a indeplini, cu
aceeași abnegație, misiunile încre
dințate de partid. Pe temelia marii
sale experiențe politico-organizatorice, a forței de mobilizare a cuvintului său, a neobositei sale puteri
de muncă, i s-a încredințat .sarcina
de a lucra pentru pregătirea temei
nică a marii' demonstrații patrioti
ce, antifasciste și antirăzboinice de
la 1 Mai 1939, in organizarea și des
fășurarea căreia a avut, împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu
(Petrescu), un rol determinant. în
credere pe deplin justificată, aceas
tă demonstrație impunătoare consti
tuind o mare biruință politică a par
tidului comunist. Istoria partidului,
a țării va păstra, ca pe o aleasă
pagină de fru
musețe
morală,
de dăruire pentru
o
cauză
de la marea faptele de nobilă,
luptă
și viată ale celor
antirăzboinică doi tineri comu
niști; care de
la declararea atunci, din anii
grei ai Înfruntă
cu aparatul
internaționale rilor
represiv; au pre-,
figurat două des
tine de patrioți re
voluționari. două
vieți eroice exemplare dăruite
cu statornic și neprecupețit devolament poporului român, partidului
comunist.
tn perioada următoare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a contribuit in.
chip hotăritor la reorganizarea Uniu
nii Tineretului Comunist, in fruntea
căreia a fost ales la sfirșitul anului
1939. Angajindu-se de la început in
mișcarea muncitorească pe drumul
aspru de militant revoluționar co
munist, alături de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu a fost însuflețită de dorinta arzătoare și de voința neclintită de a contribui cu toate forțele
la organizarea și unirea tineretului,
a maselor populare, in lupta impotriva fascismului, a forțelor externe
ostile poporului român, pentru apă
rarea valorilor supreme, a integri
tății teritoriale, independenței și su
veranității patriei. Rapoartele orga
nelor de represiune o menționau
adesea pe tovarășa Elena Ceaușescu
printre cei ce activau in conformi
tate cu măsurile preconizate de co
misia de reorganizare a Uniunii Ti
neretului Comunist. Mereu prezentă
in rindurile unor colective muncito
rești din întreprinderile Capitalei,
dovedind
inaltă responsabilitate,
curaj și fermitate revoluționară, to
varășa Elena Ceaușescu s-a Impus
încă din acea perioadă ca un mili
tant activ al partidului.
în vara anului 1939, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost judecat șî
condamnat din nou, de această dată
în contumacie, de Tribunalul Mili
tar al Corpului II Armată din Bucu
rești. -ub culpa de „agitație comu
nistă", la o pedeapsă grea : 3 ani în
chisoare, 3 ani interdicție, 20 000 lei
amendă și alți 5 000 de lei cheltuieli
de judecată. Retras in adincă ile
galitate. n-a putut fi depistat de or
ganele poliției și siguranței decit in
vara anului următor, fiind arestat la
29 iulie 1940 intr-o casă conspirativă
a partidului situată pe strada Bi-

(Continuare in pag. a V-a)
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Irigații pe toate suprafețele programate!
Ploile din ultimele zile au refăcut
în bună parte rezerva de apă din
sol in aproape toate zonele agricole
ale'țării. Aceasta reprezintă, desi
gur. un factor favorabil pentru dez
voltarea puternică a tuturor cultu
rilor. corespunzător cerințelor din
perioada actuală. O dată cu înce
putul lunii mai și. apoi, in conti
nuare, cerințele față de apă ale
plantelor vor spori mult, ceea ce
conduce la necesitatea ca activitatea
de udare a culturilor să crească in
intensitate, asigurindu-se pretutin
deni folosirea la capacitatea maxi
mă a tuturor amenajărilor de iri
gații existente. Și aceasta întrucit,
fapt dovedit atit de cercetarea știin
țifică, cit. și de activitatea produc
tivă. realizarea producțiilor mari
stabilite pe terenurile irigate impu
ne ca o condiție esențială, pe lingă
asigurarea la nivel optim și a celor
lalți factori din tehnologie, aplicarea
neîntreruptă a udărilor pentru men
ținerea permanentă a rezervei de
apă din sol la nivelul capacității de
cimp.
Corespunzător planului de culturi
irigate stabilit pentru unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, supra
fața tptală amenajată în această
primăvară trebuie să ajungă la 4 016
mii hectare, din care 3 680 mii hec
tare reprezintă terenurile.arabile. Im
portant de reținut este faptul că,
din suprafața totală. prevăzută . a . se
iriga în acest an, 475 mii hectare
sint amenajări noi, care au termen

de punere in funcțiune pină la sfirși
tul lunii aprilie. Din .aoeastă suprafa
ță 408 mii hectare sint localizate in
sisteme mari și 67 mii hectare in
amenajări locale ce trebuie realizate
cu mijloacele și forțele proprii ale
unităților agricole. Așadar, ne aflăm
în plină acțiune de recepție și dare
in exploatare a noilor amenajări.
Firesc, se pune întrebarea : care

al doilea rind. același stadiu ..la zi“
al lucrărilor evidențiază o stare de
fapt greu de acceptat. Anume, pe
diferența de -suprafață de 245 mii
hectare, realizarea obiectivelor se
află in diferite faze de execuție,
ceea ce este de natură să ..impingă"
termenul de dare a lor in exploa
tare spre perioade
cind, practic,
aceste noi amenajări nu vor mai

Stadiul lucrărilor și citeva cerințe imediate pentru
urgentarea punerii in funcțiune a noilor amenajări
este stadiul lucrărilor și ce perspec
tive există ca noile sisteme să fie
puse la timp in funcțiune, pentru
a putea contribui, așa cum s-a pla
nificat. la realizarea producțiilor
mari stabilite pe . aceste terenuri 7
Ne vom referk mai intii, la ame
najările din sistemele mari, unde
suprafețele cele mai întinse sint
localizate in județele Galați. Olt,
Dol.i. Tulcea. Prahova, Călărași,
Buzău, Ialomița și sectorul agricol
Ilfov. Două aspecte sint de reținut,
în primul rînd, stadiul „la zi" al
lucrărilor dă certitudinea că, din
cele 408 mii hectare programate
pentru această etapă, pe 163 000 hec
tare. sint create aproape in totali
tate condițiile necesare dării lor in
funcțiune la termenul stabilit. în

putea fi folosite pentru producția
anului curent. Se conturează deci o
serioasă rămînere in urmă față de
programul stabilit. Care sint cau
zele acestei situații și ce măsuri se
impun pentru intrarea pe un făgaș
normal a intregii activități de ame
najare a noilor sisteme de irigații 7
Vom consemna mai intii. ca un
fapt pozitiv, că in unele județe, da
torită preocupării atente a comite
telor județene de partid și a orga
nelor agricole de specialitate, s-au
creat condiții pentru executarea
unui volum sporit de lucrări și chiar
pentru darea in funcțiune a intregii
suprafețe amenajate prevăzute pen
tru luna aprilie. Este cazul județu
lui Brăila, unde, datorită măsurilor
întreprinse de comitetul județean de

partid. întreprinderea de execuție și
exploatare a lucrărilor de Îmbunătă
țiri funciare a fost sprijinită cu forță
de muncă calificată și unele utilaje
de la unitățile .industriale. Aceasta a
condus la un ritm inalt .de execuție
și. implicit. Ia posibilitatea dării in
exploatare in această lună a ame
najărilor noi de irigații planificate
pe 20 500 hectare. Cu bune rezul
tate se procedează asemănător și in
județele Olt. Ialomița, Călărași și
Galați. Toate acestea dovedesc că
sarcinile de extindere a suprafețelor
amenajate pentru irigații sint posi
bile de. înfăptuit atunci cind se asi
gură o bună organizare ' a activi
tății, utilizarea cu randament sporit
a mijloacelor mecanice și a utila
jelor terasiere. corelarea asigurării
bazei materiale cu termenele de
construcție și cele de montaj și,
mai ales, cind există o bună colabo
rare intre toți factorii investiți cu
atribuții in realizarea programului
de irigații.
Din păcate, aceste elemente defi
nitorii pentru o bună activitate nu
se întrunesc decit in mică măsură
pe șantierele de irigații. Investiga
țiile Întreprinse de reporterii ziaru
lui pe mai multe șantiere din jude
țele Teleorman. Olt și Dolj au scos
la iveală o serie de neajunsuri da
torate unor cauze diverse, ce expli
că in bună parte răminerile in
urmă la amenajarea noilor sisteme
de irigații. în această ordine de idei.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Angajare muncitorească, soluții eficiente,
de largă perspectivă pentru

REALIZAREA INTEGRALĂ
A PLANULU
în strinsă legătură cu realizarea sarcinilor econo
mice. a obiectivelor dezvoltării intensive, calitative,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a precizat necesitatea
introducerii unui spirit nou. științific, revoluționar, de
răspundere in întreaga activitate de organizare și
modernizare. „Avem forța necesară și trebuie să ne
concentrăm în mod deosebit, in acest an și in anul
viitor, pe aceste probleme ale înfăptuirii programelor
de ridicare a activității noastre, in toate domeniile,
la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii și, in unele domenii, să atacăm cu îndrăzneală
și să ne propunem să fim in primele rinduri, să avem
Redacția : Pină acum, din dezbatere s-a desprins cerința ca. in june
ție de specificul activității fiecărei
întreprinderi, in strategia moderni
zării să se țină seama de o paletă
largă de activități, de la perfecțio
narea organizării și conducerii pro
ducției și pină la soluționarea unor
probleme tehnice de ordin practic,
cum sint cele referitoare la înnoirea
produselor, dar ți la modernizarea
tehnologiilor și a capacităților de fabricație. Ceea ce implică in primul
rînd un efort de concepție deosebit,
Ce forțe pot fi atrase in această
activitate ?
Gabriel Popescu, secretar al Comitetului Municipal Constanta al
P C R ‘ Problema creativității, a
valorificării inițiativelor specialiștilor și muncitorilor pentru găsirea
celor mai eficiente soluții tehnice
problemelor activității productive
este de stringentă actualitate in con
dițiile în care partidul situează pe
primul plan, ca o prioritate econo
mică a acestei etape, modernizarea
producției. Așa cum s-a desprins din
cuvîntarea rostită la recenta Pier
nară a C.C. al P.C.R., modernizarea
producției reprezintă o acțiune com
plexă și în același timp unitară, de
largă perspectivă, care trebuie în
făptuită neabătut, pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii.
Potrivit orientărilor date de condu
cerea partidului, în municipiu și în
județ s-a urmărit ca programele de
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției să cuprindă
măsuri concrete de realizare de noi
tehnologii, cu consumuri materiale
și energetice mai reduse ; și care să
asigure fabricarea de produse de o
calitate superioară, creșterea pro
ductivității muncii, în general ridi
carea eficientei economice. Măsuri
a căror aplicare pină la obținerea
efectelor scontate este urmărită
perseverent.
Dan Bacalu, șeful biroului organi
zarea producției și a muncii la în
treprinderea Mecanică Navală Con
stanța : Se poate afirma că acțiunea
de modernizare a determinat un
„vîrf" de solicitare a institutelor de
profil. Bunăoară, deși avem intenții
ambițioase, întimpinăm reale difi
cultăți în privința asigurării unor
contracte de proiectare pentru în
noirea și ridicarea nivelului tehnic
ai produselor pe care le fabricăm.
Eugen Tiron, președinte al Comi
siei județene a inginerilor și tehni
cienilor Constanta : Este adevărat
tot ce a spus antevorbitorul. Numai
că tot atit de real este că folosim
insuficient potențialul de creație al
specialiștilor din propriile unități
pentru rezolvarea unor proble
me pe care le ridică moderni
zarea : mai concret, rezultatele in
activitatea de creație tehnico-științifică nu sint pe măsura numărului
și a pregătirii cadrelor tehnice
aflate în întreprinderi. De pildă, în
privința
indicelui de creativitate
ne situăm undeva aproape de media
pe țară. O răspundere importantă
pentru această situație revine și co
misiei județene a inginerilor și teh
nicienilor. Aceasta a întreprins unele
acțiuni, printre care editarea unui
buletin-semnal prin care aducem la
cunoștință o serie de noutăți teh
nice, este organizată o brevetotecă,
s-a înființat o comisie de invenții
la nivelul județului, sub egida căreia
se desfășoară un curs de inventică.
Dar cercurile de inventatori și ino
vatori sînt încă puține. Anual, orga
nizăm salonul „Creativitate — cali
tate — productivitate", cu ocazia că
ruia expunem cele mai reprezenta
tive realizări obținute în activitatea
de creație științifică și tehnică din
județ, cu largă audiență la specia
liști. în același cadru, pe durata a
două-trei săptămîni au loc manifes
tări privind generalizarea experien
ței înaintate, dezbateri, mese rotun
de cu participarea specialiștilor din
județ și de la institute de cercetare,
inginerie tehnologică și proiectare,
precum și din institute de învățămint superior. Cert este însă că. in
continuare, cu un sprijin mai susți
nut din partea conducerilor de în
treprinderi. va trebui să intensifi
căm atragerea specialiștilor la mun
ca de creație.
Ion Hanu, secretarul Cercului In
ginerilor și tehnicienilor din indus
tria alimentară a județului Con
stanța : Cercul nostru, care are drept
obiective asigurarea schimbului de
informații, de experiență și de
opinii, stimularea creativității, pro
movarea și aplicarea progresului
tehnic in producție, reunește circa
600 de cadre tehnice, Colaborind
fructuos cu Facultatea de Chimia și
Tehnologia Produselor Alimentare
din Galați, acest cerc a devenit de
fapt o școală de pregătire științifică
și tehnica, de perfecționare a mun
citorilor. maiștrilor, tehnicienilor,
inginerilor, economiștilor, matema
ticienilor, chimlștilor, biologilor in
teresați de creativitate. Totodată, se
tip-rește periodic un buletin infor
mativ care conține ucrăn originale
de cercetare. s.nteze. informații
științifice și tehnice, realizări ale
unităților și membrilor cercului in
aplicarea noului. Lunar, se organi
zează
-tilniri sub genericul „O zi
de știință și tehnică", in cadrul că
rora se prezintă noutăți în domeniu,
se discută direct asupra modalități
lor de soluționare a unor probleme
i tehnice. După cuz. organizăm si
mese rotunde cu subiecte mai restrin.se, cu participarea unor perso:• nalități ale științei și tehnicii. Cert
este că pină acum, in această ramu
ră a industriei am reușit să reali
zăm multe lucruri bune pe planul
stimulării creativității, al informării

L

cele mai bune rezultate. Este posibil, șî trebuie să
facem acest lucru !'
sublinia secretarul general al
partidului la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la CC. al P.C.R.
Pornind de la această idee-forță. dezbaterea organizată de redacție impreună cu Comitetul Județean
Constanța al P.C.R. (vezi „Scinteia" din 22 și 25 aprilie a.c.) a abordat in final aspecte referitoare la locul
și
creator in solupe care îl ocupă
. inițiativa
.
. spiritul
.
ționarea problemelor progresului tehnic, la implicarea
specialiștilor, a factorilor de conducere în activitatea
de concepție.
'

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

importantă în agricultură
Brie este tari organizare
răspunde prezent tot satul

IALOMIȚA:

Ploile din săptâmina trecută au în
viorat. pur și simplu, cimpia, culturi
le insămințate in această primă
vară avind acum condiții bune
de dezvoltare. Dar. o dată cu
sfecla de zahăr și . floarea-soare
lui, porumbul și soia, cresc și bu
ruienile, care trebuie urgent înlătu
rate. Pentru executarea lucrărilor de
intreținere a culturilor, la nivelul
fabricația in pripă, apar necazuri cu
specialiștilor asupra unor soluții
fiecărei unități au fost create for
calitatea. cu productivitatea, cu
tehnice de mare eficiență.
mații pentru efectuarea primei pra
costurile:. Și in loc să respectăm
Prof. dr. Ionel Dumbravă. Insti
șile mecanice, dar și manuale. Pa
tehnologia, pierdem timp pentru a
tutul de Subingineri Constanța : Sint
ralel
cu distrugerea buruienilor se
repara, din mers, ce s-a greșit. Cind
deosebit de utile asemenea iniția
combat și dăunătorii care și-au fă
de
tive și. fără îndoială, este bine .ca
normal ar fi ca incă *in etapa
‘
cut apariția. Praștia mecanică se
asimilare inginerul să fie pus să
ele să fie continuate, intensificate.
realizează cu cultivatoarele special
Dar se impune să recunoaștem că
gindcască fluxul tehnologic, opepregătite pentru fiecare cultură în
rație cu operație, să adapteze și să
starea de creativitate depinde înparte, ale căror cuțite sint reglate
modernizeze utilajele necesare, iar
tr-o măsură hotărîtoare și de recep
și
ascuțite în așa fel îneît să se în
economistul să asigure proiectarea
tivitatea fată de această problemă
lăture complet buruienile dintre rin
organizării, inclusiv fundamentarea
dovedită de conducerea fiecărei în
duri. Această lucrare este realizată
normelor de muncă și a costurilor —
treprinderi. Se afirmă adesea, și pe
de cei mai buni mecanizatori, prac
bună dreptate, că singura sursă prac
deci să facă de ia bun început mun
tic cei care au și insămințat, care,
tic inepuizabilă este creativitatea
ca de concepție necesară". (Prof. dr.
avind angajată cultura in acord glo
Ionel Dumbravă).
umană. Dar ca orice activitate ome
bal, sint interesați să facă o mun
nească, șl creativitatea trebuie bine
® „Adevărul este că statutele atit
că de cea mai bună calitate.
al inginerului, cit și al economistului
organizată, bine condusă și gestio
în Consiliul Agroindustrial Țăndănată, pentru a obține eficiența ma
nu sint incă bine stabilite, inginerii
rei, suprafețele cultivate, în cele
ximă necesară și posibilă. Rezultă
ocupind adesea funcții care cer o so
cinci cooperative agricole, cu sfeclă
deci că o sarcină importantă a con
lidă pregătire economică de speciali
de zahăr, floarea-soarelui și porumb
ducerii o reprezintă menținerea vie
tate. cum sînt cele de organizare a
sînt angajate în totalitate în acord
producției si a muncii, sau cele co
a stării de creativitate și orientarea
global,
fapt ce dă garanția realiză
merciale. pentru care nu au fost for
sa spre rezolvarea problemelor prorii tuturor lucrărilor de întreține
mați în institut ; iar economistul ac
greșului tehnic al întreprinderii. Or,
re la timp și de calitate. Acum, cind
ceptă adesea puțin onoranta postură
aceasta presupune trei cerințe :
plantele au răsărit, s-a trecut cu
de'înregistrator de date. Or. în reali
perfecționarea pregătirii profesiotoate forțele la executarea primei
tate ar fi nevoie ca aceste profe
nalc, motivarea și crearea de conprașile. Președintele consiliului asiuni să se completeze reciproc, in
diții pentru afirmarea și materiali
groindustrial,
tovarășul Vasile Iacob,
clusiv în munca de concepție, în
zarea ideilor noi, a soluțiilor teh
care ne-a însoțit in documentarea
sensul că economistul ar trebui să
nice. în privința primei cerințe,
noastră, remarca : „Legea privind
facă analize și studii ale proceselor
poate fi adus în discuție caracterul
anularea unor datorii ale cooperati
economice, scoțînd la iveală punc
prea puțin stimulator al promovării
velor agricole de producție și aso
tele nevralgice în asigurarea efici
pe gradații a cadrelor tehnice după
ciațiilor intercooperatiste". care are
enței și rentabilității, iar inginerul
vechime. în alte domenii, cum sint
la
bază propunerile tovarășului
să aducă soluțiile tehnice necesare
invățâmintul sau medicina, sistemul
Nicolae Ceaușescu. pentru care îi
acestor probleme" (Nicolae Orac).
mulțumim din toată inima, ne obli
•* „Să recunoaștem că adesea nu
gă să acționăm energic ca în fiecare
sintem receptivi la nou și de aceea
unitate agricolă să se realizeze pro
cind
vine
cineva
cu
o
soluție
oriDezbatere privind rolul ginală se manifestă o senzație de ducții mari, concomitent cu redu
cerea cheltuielilor. Iată de ce acum,
respingere.
Există și mentalitatea
la întreținerea culturilor, măsuri
că numai cadrele cu pregătire supe
conducerii științifice
le preconizate țin seama de ex
rioară pot avea activitate creatoare,
periența fermelor și unităților care
ceea ce nu este deloc adevărat. Noi
1988 au obținut cele mai mari re
a activității productive avem multi muncitori cu experiență în
colte. Bunăoară, la sfecla de zahăr,
și maiștri, a căror contribuție la
la
nivelul fiecărei unități și ferme,
rezolvarea
unor probleme tehnice
a fost luat exemplul Cooperativei Aeste cu totul remarcabilă. Dar tre
gricole de Producție din Țăndărei,
de promovare este mult mai riguros,
buie să-i ajutăm mai mult, nu luîncare, anul trecut, a obținut peste 90
prevede obținerea gradelor numai
du-i „coautori", ci sprijinindu-i
tone de sfeclă la hectar. Pentru a
pe bază de examen, care obligă la
efectiv să-și pună la punct ideile."
realiza această producție, am stabio permanentă preocupare pentru
(Dan Bacalu).
ca de acum, de la prima prași
aducerea „la zi" a cunoștințelor pro-,
S-a-spus aici că și creativita-" „ lit
lă, cind se realizează șiț răritul, să
fesionale. Referindu-se la acest as
tea trebuie condusă, dirijată. Or,ir
, i6-fie meri țintite în cultură110 000—
pect al perfecționării pregătirii pro
prima condiție pentru aceasta este
120 000 plante recoltabile la hectar,
fesionale la recenta Plenară a C.C.
să existe un compartiment de ges
iar pentru menținerea lanurilor cu
al P.C.R.. secretarul general al parti
tiune a creativității. Fapt este că
rate pe întreaga perioadă de vege
dului sublinia că
în toate dome
in întreprinderi abia dacă se nu
tație să fie executate atitea lucrări
niile trebuie să se aplice principiile
mește un responsabil cu invențiile
de intreținere cîte vor fi necesare.
de bază ale concursului, ceea ce
șl inovațiile, care primește aceste
Pentru a ușura munca cooperatoriinseamnă, în fond, examen de cu
atribuții peste cele curente. Piedica
noștințe. Nimeni să nu poată fi
este că actuala organigramă nu re
promovat sau trecut, conform legi
cunoaște activitatea de promovare jși
lor, dintr-o categorie în alta fără
gestiune a creativității și, ca urma
examen de cunoștințe. în privința
re, nu prevede existența unui com
DOLJ:
motivării, specialistul trebuie să
partiment specializat — de fapt, un
simtă că are un climat care îi încu
cabinet tehnic — în cadrul căruia
rajează moral și material eforturile
multe probleme din cele ridicate
de creație, că nu i se pun „bețe-n
aici și-ar găsi rezolvarea" (Mihail
roate" intr-o asemenea activitate
Georgescu, director general adjunct
care se deosebește de sarcinile cu
al Combinatului Petrochimic Midia).
_____
în județul Dolj, culturile prășitoarente de producție. în fine, o con
® ..în cadrul întreprinderii noas
re au și răsărit. Iată de ce lucră
diție esențială este ca fiecare idee
tre am înființat un atelier propriu
torii
ogoarelor au impinzit cimpul
tehnică acceptată să fie materiali
de proiectare și autoutilare, care a
pentru a efectua la timp și in con
zată grabnic. alocindu-se in acest
preluat și o serie de atribuții ale
diții superioare de calitate lucrări
scop resursele tehnice și materiale
funcției creativității. Cu ajutorul
le de întreținere. Organele și orga
necesare. Nimic nu este mai dăună
său am rezolvat multe probleme
nizațiile de partid de la sate, con
tor pentru climatul general de crea
tehnice" (Constantin Niță, inginersiliile populare, pe baza indicațiilor
tivitate decit o idee bună închisă
șef la întreprinderea „Energia" din
comandamentului județean pentru
intr-un sertar.
Constanta).
agricultură,
au mobilizat in cimp
Redacția : Să ne oprim asupra as
Redacția : Incercind o sinteză a
toate forțele apte de muncă de la
pectului motivational. Cum este re
dezbaterilor, s-a desprins că in acti
sate. Dovadă și faptul că pină
cunoscută, cum este recompensată 0
vitatea economică de zi cu zi, con
miercuri seara prima prașilă ma
idee valoroasă ?
sacrată îndeplinirii sarcinilor de
nuală la sfecla de zahăr s-a efec
Dan Bacalu : A existat și în în
plan, aspectele de fond ale moderni
tuat pe 85 la sută din suprafață, la
treprinderea noastră opinia că ac
zării, ale perfecționării se îmbină cu
floarea-soarelui
pe 38 la sută, iar po
tuala legislație in domeniul inven
o serie de probleme curente, care, in
rumbul
pe primele 8 000 hectare, la
țiilor și inovațiilor n-ar stimnla efi
bună măsură, nu pot fi rezolvate cu
această cultură aplicindu-se si o lu
cient munca de creație, care cel
forțe proprii, ci impun intervenții
crare de întreținere cu sapa rota
mai adesea este foarte solicitantă, se
la furnizori, la colaboratori, la foru
tivi pe o suprafață de 19 000 hectare.
desfășoară, de regulă, în afara ore
rile- de resort. Vă propunem un testIntr-adevăr, după ploile căzute,
lor de producție. Spun „a existat"
fulger : Cit din timpul dumnea
ce-i drept insuficiente pentru nevoi
pentru că la un schimb de expe
voastră de muncă rezervați activi
le
de apă ale solului, și tempera
riență organizat in industria con
tății de concepție ?
turile scăzute, timpul s-a îmbună
strucțiilor de mașini am aflat că,
Iată cîteva din răspunsurile pri
tățit și lucrătorii ogoarelor au ieșit
de fapt, nu cunoșteam și nu știam
mite :
cu toții în cîmp. Și aceasta nu este
sâ interpretăm legislația in acest
® „Extrem de puțin dacă judec in
o afirmație gratuită. Sintem pe te
domeniu, lucru pe care l-au făcut
raport cu cît ar fi necesar și des
renurile Cooperativei Agricole de
alte unități. Am aflat că posibili
tul de mult dacă țin seama de cit
Producție Bislreț — unitate agrico
tățile de stimulare materială ce stau
este posibil".
lă care a finalizat printre primele
in competenta conducerii intreprinde9 „Sub 10 Ja sută! Și aceasta în
pe județ însămînțările de primăva
rii sint destul de ridicate si ele pot
medie, pentru că sînt zile in care
ră. Un prim aspect ce ne-a reținut
spori cu aprobarea centralei și mi
nu-mi pot permite acest lux".
atenția a fost marea mobilizare de
nisterului.
® „Activitatea de concepție o fac
Nicolae Orac, șeful serviciului or
numai in timpul liber, in ziua de
ganizarea producției și a muncii la
muncă mă asaltează alte probleme,
întreprinderea de Construcții Nava
unele de rutină, altele
" ’ neprevăzute,
le Constanța : Pot sâ confirm că și
dar urgente".
în cazul unității noastre am aplicat
® „Am uneori senzația unui cerc
cu bune rezultate sistemul de stimuvicios pe de p .,parte,
_____ _ nu ................
„
am timp
lare materială la care s-a referit
(Urmare din pag. I)
să rezolv probleme de analiză, de
tovarășul Bacalu.
concepție pentru. că mă năpădesc
iată
ce ne spunea tovarășul Mircea
Iată, în sinteză, și alte opinii exalte probleme curente ; pe de altă
Papadopol, director general adjunct
primate in legătură cu utilizarea
parte. mă confrunt eu atitea pro
al Direcției generale economice de
mai bună a forțelor proprii de conbleme curente -pentru că nu reușesc
imbunătățiri funciare : „Fără îndo
cepție :
să elimin cauzele apariției lor afecială. o bună parte din restanțele
9 „Avem multe cadre cu pregă
tind mai mult timp analizei, per
cumulate
se datoresc deficiențelor
tire superioară. Sînt directori care
fecționărilor de fond in organizarea
existente
în activitatea unităților de
afirmă chiar că în întreprinderile
producției".
construcții specializate. Am în ve
pe care le conduc sînt prea mulți
Desigur, nu poate fi acceptată nici
dere folosirea incompletă a timpului
ingineri, prea mulți economiști.
un fel de explicație menită să justi
efectiv de lucru, utilizarea la para
Cred însă că problema nu este că
fice „criza" de timp cînd este vorba
metri scăzuți a unor categorii de
sint prea multi, ci că nu-i folosim
de munca de concepție, de gindirea
utilaje terasiere, folosirea necores
cum trebuie, obligîndu-i să desfă
în perspectivă. Cu siguranță că prin
punzătoare, in unele cazuri, a bazei
șoare o activitate de rutină, care
stabilirea unor răspunderi precise la
materiale asigurate și chiar o anu
niciodată nu va determina un plus
fiecare eșalon.
prin
promovarea
me tendință de dispersare a forțe
d' productivitate, de eficientă. Un
unei organizări riguroase a tuturor
lor pe mai multe fronturi de lucru.
exemp’u : adesea cind se pune procompartimente'or funcționale di ■
Pentru lichidarea acestor stări ne
b’ema aslmi'ării unui produs nou,
î- 'roprindere si t,.~'V' o'ec'at prngative de lucru 'i am acționat si ac
iar inginerii
totul se face in fugă
bleme’or con'Jvc'’rii stiintifee a proționăm cu hotărire și in continuare.
sint trim's! peste tot să asirure
r'.u-țiol poate să sporească sub
P-oblema cea mai importa "tă care
stanțial.
baza materială. Așa incit începe
se pune insă
pentru
fina'izarea
amenajărilor de irigații la termenele
Așa cum s-a desprins din dezbaterea organizată împreună cu Comi
stabilite o constituie, pe da o parte,
tetul Jud țean Constanța al P.C.R.. in colectivele de oameni ai muncii
rclizarea unei concordante perfecte
preocuparea pentru realizarea planului vizează ne numai problemele
intre asigurarea bazei materiale și
curente, cum sînt cele privind aprovizionarea tehnico-materială. orga
termenele de execuție ale fiecărui
nizarea eficientă a producției șî a muncii, ci tot mai mult aspecte de
obiectiv
și, pe de altă parte, core
fond ale unei adevărate strategii menite să dea garanția că sarcinile de
larea strictă a cantităților de com
plan, chiar deosebit de mobilizatoare fiind, să poată fi realizate.
bustibil repartizate cu volumul lu
Reprezintă, fără îndoială, uri merit al organelor și organizațiilor de
crărilor pe care-1 avem de executat
partid de a ști să mobilizeze colectivele de oameni ai muncii pentru
realizarea ritmică, integrală; zi de zi, la nivel calitativ superior, a sarci
in fiecare etapă. Nu ridicăm această
nilor de plan, de a ține mereu treaz interesul pentru stfinularea ener
problemă pentru a arăta cu degetul
giilor creatoare, astfel incit potențialul productiv de care dispune județul
spre alții. Sintem conștient! de lipsă fie din plin valorificat.
șurile ce le avem in propria actlvllate și ne preocupăm serios de înlă
Corneliu CARLAN
Lucian CR1STEA
turarea lor. Trebuie înțeles însă că

lor. acționăm și cu utilaje meca
nice. Cu aceste agregate, realizăm
o viteză zilnică de 700 hectare, ritm
ce face posibil ca o prașilă meca
nică pentru toate plantele ne care le
avem in cultură să se. execute in
10—11 zile bune de lucru".
In zona de activitate a Consiliu
lui Agroindustrial Grivița, cîmpul a
prins viață. Pe solele cooperativelor
agricole de producție din Grivița,
Smirna, Traian, Miloșești, Iazu și
Scinteia, sute de cooperatori sint la
prașilă. Se dă prima sapâ manuală
la sfecla de zahăr, floarea-soarelui
și porumb. „La noi. toate culturile
prășitoare se lucrează in acord glo
bal — ne spune președintele Con
siliului Agroindustrial Grivița, tova
rășul Cornel Elefterescu. Dar parcă
mai mult ca oricind, se simte în
fiecare unitate o amplă efervescen
tă. o hotărire fermă pentru reali
zarea de recolte mari, cooperato
rii fiind constienti că în func
ție de producțiile obținute vor avea
și ei mult mai multe produse în
propriile hambare. Hotărîrea Comi
tetului Politic Executiv, care a fost
luată
la
inițiativa
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de a spori can
titățile de griu și porumb atribui
te cooperatorilor, a stimulat toate
forțele existente la sate. Se simte
și o grijă mai mare față de calita
tea lucrărilor, o înțelegere deplină
a tehnologiilor care trebuie aplica
te și respectate la fiecare cultură".
La Cooperativa Agricolă Grivița.
între mecanizatori și cooperatori există o deplină colaborare. Pe unde
trecuseră cultivatoarele, dar și co
operatorii cu sapele, plantele au
acum condiții ideale de dezvoltare.
Aceeași muncă intensă, angajare de
forțe și la ferma nr. 1 de la Coope
rativa Agricolă Smirna, condusă de
Ovidiu Berbecel. Cei aproape 100 de
oameni prezenți în cîmp executau
prima lucrare de întreținere pe su
prafețele cultivate cu sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui. „Ținînd cont
de modul în care oamenii muncesc,
de calitatea lucrării, considerăm că.
pină la sfîrsitul săptăminii. vom în
cheia prima prașilă si la floarea-soa
relui si vom trece cu toate forțele pe
solele cultivate cu porumb" — ne-a
spus șeful fermei.
în județul Ialomița, pînă în pre
zent, cele mai mari suprafețe cu
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui șl
porumb au fost prășite mecanic și
manual în unitățile din consiliile agroindustriale Girbovi. Cocora, Slo
bozia. Urziceni, Făcăeni, Balaciu,
Fetești, Movila, Fierbinți și Gura
Ialomițel.

Mihai V1SO1U

corespondentul „Scinteii
*

Grilă deosebită pentru păstrarea
densității plantelor
forțe in cimp. Practic, pe lingă cei
peste 300 de cooperatori, lucrau ală
turi, umăr la umăr, la întreținerea
culturilor, la efectuarea primei pra
șile manuale, și personalul muncitor
de la consiliul popular, sectorul pis
cicol, de la cooperativa de produc
ție, achiziții -și desfacere a mărfu
rilor și chiar pensionarii apți de
muncă. „După cum vedeți, execu
tăm prașila oarbă pe ultimele hec
tare din cele 150 hectare planifica
te cu sfeclă de zahăr și cea dinții
prașilă manuală la floarea-soarelui,
tot pe ultimele suprafețe din cele
364 hectare aflate în cultură, a ți
nut să ne precizeze Paul Mitricună,
președintele cooperativei agricole,
prezent în cimp din zori șl pînă în
noapte. Am început și prășitul po
rumbului pe cele 1 654 hectare. Este o
mobilizare cu adevărat de masă a
forței de muncă din comună, stimu
lată și de recentele hotărîri ale
conducerii superioare de partid și
de stat, adoptate din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu privind
anularea datoriilor unităților agrico
le. inclusiv a cooperativei noastre,
fapt ce constituie un imbold la mun
că mai responsabilă din partea tutu
ror lucrătorilor ogoarelor și a locui
torilor de la sate".

Pe ogoarele Cooperativei Agrico
le de Producție din comuna Ghizdăvești, alături de cooperatori se
găsea și Sabina Nicolae, primarul
comunei, care ne-a spus : ..Pentru acest an avem de realizat 60 000 ki
lograme sfeclă de zahăr la hectar.
Intrucît densitatea este una din ve
rigile principale ale tehnologiei, dăm
toată grija acesteia pentru a asigu
ra 100 000 plante la hectar. Sintem
hotărîțl ca în acest an să obținem

cele mai mari producții din Istoria
unității".
Cu cele mai bune rezultate la în
treținerea culturilor se prezintă uni
tățile agricole din consiliile agroindustriale Catane, Băilești, Moțăței,
Perișor, Amărăști, Segarcea, Bîrca
și Poiana Mare.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteii

Activitate intensă
In grădinile de legume

GIURGIU:

Precipitațiile din săptămîna trecu
tă, care au cuprins practic toate zo
nele județului, au fost urmate de
zile însorite, fapt ce a creat condi
ții dintre cele mai bune pentru în
ființarea, mai devreme ca în alți
ani, a culturilor de legume. Astfel,
printr-o mai bună organizare a între
gii activități, în majoritatea unități
lor cultivatoare de legume s-a reu
șit ca pină la această dată tomatele
timpurii și de vară să fie plantate >
pe circa 70 la sută din suprafața
planificată la nivel de județ, iar la
culturile de varză de vară, castraveți
și dovlecei această lucrare a fost
deja încheiată. O atenție deosebită
se acordă in prezent insămînțării fa
solei pentru păstăi, lucrare ce se efectuează în mod eșalonat pentru a
se putea asigura atît recoltarea me
canică a acesteia, cit și prelucrarea
industrială într-o perioadă corespun
zătoare de timp. De altfel, pe 75 la
sdtă din suprafața de 310 hectare
sămînța a fost pusă sub brazdă.
Stadii avansate în executarea plan
tării legumelor în cîmp înregistrea
ză asociațiile intercooperatiste Iz
voarele si Vedea, precum și coopera
tivele agricole din Colibași, Țoporu,
Tomulești, Gostinu și Vărăștî, care
au finalizat lucrările de înființare a
culturilor de tomate și vinete și au
trecut din plin la plantarea ardeioaselor. Cu forte sporite si mai bine
organizate se impune să se acționeze
în unitățile cooperatiste din Adunații Copăceni, Valea Dragului și Gostinari, unde se înregistrează rămîneri în urmă și ca urmare a unor
lucrări care au impus căutarea unor
noi soluții eficiente în vederea re
punerii în funcțiune a sistemului de
irigații din acest important bazin le
gumicol.
Puternice forțe umane sînt mobili
zate in apeste zile și la recoltarea
spanacului, cepei verzi, ridichilor și
salatei, culturi care au avut o dez ~
voltare rapidă datorită condițiilor
climatice favorabile. Din păcate, pre
luarea acestor legume, care ar tre
bui să ajungă la consumatori pe dru
mul cel mai scurt și în stare proas
pătă, se face uneori greoi, cu mari
întîrzieri, importante cantități fiind
sortite deprecierii.
Tot acum se desfășoară și lucrările
de întreținere la ceapă, usturoi, var
ză timpurie și conopidă timpurie,
procedindu-se la efectuarea celei

de-a doua prașile manuale și meca
nice, concomitent cu aplicarea1 tra
tamentelor fitosanitare corespunză
toare. De asemenea, la rădăcinoase
a fost aplicată prima prașilă meca
nică. precum și corecția pe rînduri pe
întreaga suprafață de 350 hectare.
„în acest an. județului Giurgiu îi
revin sarcini deosebite in ce priveș
te producția de legume, ne spune to
varășul Cornel Bernat,
directorul
Trustului horticol județean. în vede
rea realizării cantităților prevăzute
prin plan, comandamentul județean
pentru agricultură a hotărît ca în
treaga activitate din legumicultură
să se desfășoare pe baza unor pro
grame riguros întocmite, care sînt analizate săptăminal, tocmai pentru a
se asigura o înaltă . calitate tuturor
lucrărilor. Drept urmare.
acestea
s-au efectuat numai in prezența spe
cialiștilor, a șefilor de fermă și teh
nicienilor, respectîndu-se cu stricte
țe normele tehnologice impuse de
fiecare cultură în parte. De altfel,
după felul cum se derulează lucră
rile în acest sector, avem certitudi
nea că pină la data de 10 mai se vor
încheia în totalitate plantările la ar
dei, tomate și vinete. Intrucît preve
dem o timpurietate de aproape două
săptămini. atit la cultura de varză, cit
și la cea de mazăre verde pentru
păstăi, se iau încă de pe acum mă
surile necesare în vederea recoltării
operative a acestora, lucrare care va
începe in jurul datei de 15 mai. Do
resc să fac o precizare: starea de
vegetație a mazării este, fără exa
gerare, excepțională, recoltarea aces
teia, atît pentru consum în stare
proaspătă, cît si pentru industrializa
re trebuind să se facă operativ și
fără pierderi. Același lucru este va
labil și pentru cartofii timpurii care,
cel tîrziu Ia 20 mai, .vor.lua drumul
piețelor, folosesc acest prilej pentru
a ruga forurile competente să ia măsările necesare’ în vederea asigură
rii, în această perioadă, a tuturor
condițiilor pentru irigarea culturilor
de legume, aceasta însemnînd în
fapt asigurarea în permanență a unui
nivel corespunzător al apei din ca
nale. Numai în felul acesta se pot
executa udările atit de necesare dez
voltării culturilor".

Ion GAGH1
corespondentul „Scinteii

Pentru ca iarba sâ crească begat, la Cooperativa Agricolă de Producție
Poarta Albă, județul Constanța, irigarea pășunii artificiale se face fără
întrerupere

Foto : A. Papadiuo

IRIGAȚII PE TOATE SUPRAFEȚELE PROGRAMATE!
sarcina de extindere a suprafețelor
irigate în acest an. și
. mai ales a
celor cu termen de punere în func
țiune in luna aprilie, este foarte
mare și pentru realizarea ei. pe lin
gă capacitatea de execuție, care se
situează la nivelul cerut, este nevoie
să se asigure și celelalte elemente
ce concură la echiparea și finali
zarea sistemelor de irigații". Se
pare că intr-adevăr, aceasta este
problema principală ce trebuie so
luționată pentru grăbirea lucrărilor
de irigații. Situația „la zi" denotă
că unitățile furnizoare din cadrul
Ministerului Industrializării. Lem
nului și Materialelor de Construcții,
Ministerului Industriei Metalurgice,
Ministerului
Industriei Chimice și
Petrochimice. Ministerului Energiei
E’ectrice și Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini înregis
trează serioase restante la livrarea
unor materiale și utilaje de strictă
necesitate. atît pentru punerea în
funcțiune a sistemelor la care ame
najările interioare au fost termina
te. cit mai ales pentru urgentarea
ritmului de execuție pe șantierele
unde lucrările sint mult rămase in
urmă, tocmai din această cauză. Se
•fletașează deci cerința ca unitățile
furnizoare ale diferitelor ministere
să-și. respecte obligațiile asumate la
nivelul prevederilor din contractele
încheiate, asigurînd ritmicitate in
livrarea fiecărui sortiment, cores
punzător termenelor stabilite.
Amenajările locale, realizate cu

mijloace simple și posibilitățile
aflate la îndemina unităților agri
cole, reprezintă o sursă importantă
de extindere a suprafețelor irigate
pe terenurile situate in afara peri
metrului marilor sisteme. In acest
domeniu, de mai mulți ani se con
stată o stare de lucruri necorespun
zătoare, din care cauză sarcinile
stabilite se realizează doar in mică
măsură. Anul trecut, bunăoară, din
ceie 70 000 hectare prevăzute a se
executa in amenajări locale de iri
gații, s-au realizat doar 6 000 hectare.
Nici in acest an lucrurile nu par a
fi intrat pe făgașul normal. Din
cele 90 000 hectare, cit trebuie să
amenajeze in anul 1989 unitățile
agricole in sisteme locale, 67 000
hectare au termen de punere in
funcțiune data de 30 aprilie. Pină
in prezent insă rezultatele sint
nesemnificative. Au fost amenajate
doar circa 4 000 hectare și se apre
ciază ca fiind in stadiu avansat d?
execuție alte 11 000 hectare. în nici
un fel nu poate fi justificat faptul
că pină acum unitățile agricole din
14 județe nu au 'început lucrările de
amenajare și că în celelalte județe
suprafețele atacate sint mai mult
simbolice față de sarcinile stabilite.
Toate acestea denotă lipsa de preo
cupare a organelor agricole jude
țene. dar și a conducerilor unită
ților agricole pentru mobilizarea
forței de muncă la execuția amena
jărilor. pentru punerea în valoare a
tuturor surselor de apă existente,

inclusiv pentru crearea unor surse
noi de apă prin acumulări simple,
care să asigure înfăptuirea neabă
tută a programului de extindere a
suprafețelor irigate în sisteme loca
le, gospodărești. Mai mult, la Direc
ția generală economică de îmbună
tățiri funciare ne-a fost semnalată
o practică ale cărei consecințe sint
profund dăunătoare, Anume. în anii
din urmă, în unele județe care au
raportat în cursul anului amenajarea anumitor suprafețe, toamna,
cînd s-a făcut inventarierea lor
pentru a fi incluse în planul de
culturi irigate, s-a constatat că de
fant aceste amenajări nu există.
Altfel spus, s-au făcut raportări
fictive, cu toate consecințele ce
decurg de aici.
Situațiile la care ne-am referit
evidențiază o conc'uzle fără echivoc.
Realizarea la termenele stabilite
prin pDnul de stat a prevederilor
din Programul național de extindere
a suprafete'or irigate impune o
strînsă colaborare intre toți factorii
care poartă răspunderea executării
lucrărilor in marile sisteme și. în
egală măsură, o creștere a răspun
derii și preocupării comitetelor ju
dețene de partid, a organelor agri
colă și a conducerilor unităților
agricole pentru mobilizarea forțelor
necesare realizării sarcinilor de
amenajări locale, care fac parte In
tegrantă din programul național.

1

Aurel PAPAD1UC
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LUMINOASE ÎMPLINIRI AIE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
„Județul Brașov se numără printre județele cele mai dezvoltate din punct de vedere industrial. Aici se produc tractoare,
autocamioane, o serie de alte utilaje și mașini de înalt nivel tehnic, produse chimice de înaltă tehnicitate. Ca atare, Brașovul

are un rol important în dezvoltarea generală a tării, în înfăptuirea hotărîrilor de ridicare a patriei noastre pe noi trepte de dez
voltare, de realizare a unei noi calități a muncii și vieții, de trecere la un nou stadiu de dezvoltare a României socialiste66.

NICOLAE CEAUȘESCU
Săptămina trecută a intrat in librăriile municipiului de la
poalele Timpei albumul -Judeful Brașov sub arcul de lumină al
Epocii Nicolae Ceaușescu». Editat in condiții grafice deosebite,
albumul țintește — și reușește ! — să-i ofere privitorului și citi
torului său o imagine globală, esențială asupra trecutului și pre
zentului acestei zone in al cărei centru ființează ..minunata ceta
te a Brașovului" — așa cum a numit-o cindva Șerban. fiul lui
Coresi. Fraza de început a prezentării o confirmă : „Situat in
inima țării, străjuit la sud de crestele semețe ale Munților Bucegi
și Făgăraș și deschizindu-se in nord spre bogata cîmpie a Tran
silvaniei, județul Brașov are o suprafață de 5 351 kmp. incluzind in acest spațiu vechile vetre de civilizație românească cu
noscute sub numele de Țara Birsei și Țara Făgărașului. Județul
numără peste 700 000 de locuitori, din care aproape 400 000 tră
iesc in municipiul Brașov".
Albumul iși face o datorie de onoare din a prezenta munca,
lupta și aspirațiile locuitorilor județului. Fiindcă nu trebuie
uitat : aici, la Brașov, s-au alcătuit cronicile și primele grama
tici ale limbii române, a luat ființă primul gimnaziu român și
s-au constituit societăți culturale — intre care „Casina Română"
este cea mai cunoscută —, au apărut prestigioase publicații
românești, precum ..Gazeta de Transilvania", răspimdite și citite
și la răsărit, și la miazăzi de Carpați.
Aici, la Brașov, o pagină de glorioasă istorie a fo<st înscrisă în
anul 1936, în cadrul procesului politic intentat unui grup de militanți comuniști și antifasciști din rîndul cărora s-a.impus perso
nalitatea tinărului comunist Nicolae Ceaușescu. bine cunoscut in
întreaga țară pentru lupta sa pilduitoare și curajul neasemuit cu
care a înfruntat in nenumărate rinduri forțele de rerpresiune. Cu
neînfricare tovarășul Nicolae Ceaușescu a transformat procesul
intr-o adevărată tribună de demascare a exploatării și practicilor
antidemocratice ale regimului burghezo-moșieresc. de condamnare
a reacțiunii fasciste și revizioniste care amenința grav indepen
dența, suveranitatea și integritatea țării.
După marele act istoric de la 23 August — și. cu deosebire,
după Congresul al IX-lea al partidului, răstimp în care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a vizitat Brașovul de 33 de ori — in viața
Țării Birsei a început, a continuat și s-a accentuat etapa profun
delor transformări ale revoluției și construcției socialiste, epoca
unor noi și mărețe perspective în toate domeniile. Geografia in
dustrială a județului s-a îmbogățit și diversificat cu zeci de uni
tăți. în care revoluția tehnico-științifică este nota definitorie.
Ogoarele oferă imaginea unei agriculturi moderne, in plină dez
voltare. Înzestrat cu o Universitate și cu institute de cercetare
de importanță republicană. Brașovul a devenit o autentică și
puternică cetate a științei. O amplă și diversificată rețea școlară
de toate gradele asigură pregătirea forței de muncă la nivelul
exigențelor actuale și de perspectivă. Viața culturală antrenează
zeci de mii de artiști amatori și profesioniști, pulsează in cele
mai diverse domenii de creație și la nivelul fiecărei localități,
înfățișarea orașelor și comunelor s-a schimbat radical, purtind
amprenta înnoirilor socialiste.
Astfel de lucruri — in cuvinte și imagini — prezintă albumul
apărut săptămina trecută in librăriile brașovene, dovadă peremp
torie a faptului că PERFORMANȚA, cultivarea și obținerea ei. a
fost și a rămas trăsătura definitorie a celor peste 700 000 de lo
cuitori ai județului. In doar citeva secvențe semnificative este
ceea ce ne propunem să înfățișăm și in această pagină.

*
*

*

E Dispunind de o puternică zestre tehnică, industria jude
țului a crescut in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu1' de peste
5,3 ORI, ajungînd să dețină 5,8 LA SUTA din producția in
dustrială și 8 LA SUTĂ din exportul României, Brașovul numărindu-se printre județele care au avut o însemnată contribuție
la achitarea datoriei externe a țării. Practic, aproape un sfert
din producția industrială a județului se exportă in peste 100 de
țări ale lumii.

S

B Județul Brașov dispune astăzi de fonduri fixe in valoare
de peste 100 MILIARDE lei, din care 80 LA SUTA revin
perioadei de după 1965 ; numai in ultimii 10 ani au fost date
in folosință peste 600 de obiective și capacități industriale noi
în Brașov, Făgăraș, Săcele, Zărnești, Codlea, Rîșnov, dar și
în localități rurale precum Hoghiz, Feldioara, Prejmer, Ghimbav, Racpș, Cristian și altele.

*

Permanent pe ordinea de zi:
perfecționare, organizare,
modernizare
— Mergeți să urmăriți și tur
narea experimentală in forme
vidate a blocului motor ? E pre
mieră națională, un reper de asemenea complexitate nu s-a
mai turnat astfel niciodată in
România. Rețineți locul : între
prinderea
de
Autocamioane
Brașov...
Cum să ratăm prilejul? Bine
înțeles că am fost acolo la data,
ora și locul fixate : vineri 7
aprilie, ora 13 și treizeci de mi
nute. la turnătoria de fontă nr.
1. Aglomerație mare, „de-ai ca
sei” in primul rind. apoi mulți
invitați : muncitori. ingineri,
tehnicieni, cadre didactice uni
versitare. activiști, cercetători
științifici, ziariști, tineri, și mai
puțin tineri, bărbați și femei, cu
căști de protecție și fără, cu ecu
soane și fără, cu halate ori in
haine de stradă. Toți discutau cu
toți, blitzuri și reflectoare care
orbeau, camere TV, microfoa
ne... Gazdele — Călin Valentini,
ingîner-șef la fabrica de semi
fabricate turnate și forjate, ing.
Nicolae Andronache. șef de sec
ție coordonator, și ing. Nicolae
Deoanca. șef secție schimb —.
abia pridideau cu răspunsurile.
Avantajele noii tehnologii.?
Multe. In primul rind amestecul
de formare. „Clasic“-ul era com
pus din nisip, bentonitâ. sodă
calcinată. amidon, cărbune și
apă/Acum se va folosi doar ni
sipul. nici măcar spălat. După
fiecare turnare, refolosit prac
tic La infinit .— deci, adio hal
dele de pe lingă turnătorii, adio
irțetalațăi de regenerare a nisi
purilor t.— dpvine din ce in ce
mai bun pentru că i se Îmbună
tățește stabilitatea termică, con
sumurile energetiee devin mai.

miei. SDV-urile folosite»— adi
că sculele și dispozitivele verifi
catoare — nu mai au moarte,
teoretic n-au cum să se mai
uzeze, precizia dimensională e
mult mai mare, piesele turnate
astfel au suprafețele mult mai
netede, așa că productivitatea
operațiilor care urmează, adică
dezbaterea și curățirea, crește
cu 50. la sută, dispar pierderile
tehnologice care apăreau datori
tă defectelor amestecurilor, se
îmbunătățesc condițiile de. mun
că. se economisește metal prin
reducerea rețelelor de turnare...
Vorbele celor trei ingineri ,
sint preluate, discutate. încă
o dată avem prilejul să ve
rificăm
validitatea
zicerilor
după care fiecare gindește
cit și cum este pregătit să
gindească și vede cit și cum este
pregătit să vadă și-să înțeleagă,
in ceea ce ne privește, in ast
fel de clipe. . rotind ochii jurimprejur. iar și iar — nu ne
sfiim să recunoaștem că am mai
pățit-o la fel și la Călan. Reși
ța. Hunedoara. Călărași. Galați.
Tirgoviște... —. n.e trec prin
minte exclusiv idei de la bătrinul Heraclit citire. Știți dv.. afirmațiile acelea ale grecului
după care unica substanță a lu
mii a-r fi focul, că din foc iese
lumea, că sufletul și viața sint
foc. că totul curge și că totul
devine. Ceea ce nu ne împiedi
că să vedeta și să notăm — ori
poate tocmai de aceea — ope
rația in sine.

Este ora 14 și douăzeci de mi
nute. Petre loan. Andrei Olteanu. GheorgHe Fedorca. Sandei
Rău. Nicolae Bucura și Iuliana
Gilcă au terminat pregătirea

■ Construcția de mașini și chimia - ramuri de vîrf ale in
dustriei brașovene - au o pondere de peste 70 LA SUTA
din producția județului, aici realizîndu-se produse complexe ți
de mare importanță pentru economia națională, cum sint : trac
toare, autocamioane, elicoptere, avioane, motoare cu ardere
internă și electrice, mașini-unelte și agregate, îngrășăminte chi
mice, amoniac, metanol, produse ale industriei textile, ale in
dustriei lemnului ș.a.

B In ultimele două decenii producția agricolă vegetală și
animalieră a județului a crescut de peste 2 ORI, semnifi
cativ fiind saltul făcut de unele unități-etalon cum sint în
treprinderile agricole de stat din Prejmer și Codlea, distinse
cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", pentru pro
ducții medii de peste 50 tone cartofi la hectar, aproape 60
tone sfeclă de zahăr și peste 8 tone de grîu și orz la hec
tar, și cooperativele agricole de producție din Vulcan, Cristian
și Ghimbav, care obțin la toate culturile de bază producții de
vîrf, la nivelul cerut de noua revoluție agrară. Valoarea in
vestițiilor alocate anual pentru dotarea agriculturii județului
Brașov a crescut de peste 14 ORI față de nivelul anylui
1965.

formei. N-a durat mult, oamenii
știu ce și cum au de făcut, in
stalația pe care o minuiesc acum
cu atita dezinvoltură in fata
noastră, a „spectatorilor", a fost
realizată tot de ei. prin autodotare, prin forțele secției. în mai
puțin de trei săptămîni. Astfel
de „întimplări" au ajuns să li
se pară normale, aici s-a căpătat
obiceiul ca în fiecare lună să se
aplice cel puțin o măsură de mo
dernizare. mecanizare, automa
tizare...

Ora 14 și douăzeci și trei de
minute. Topitorul Traian Săpunaru a umplut ochi oala cu ca
pacitatea de 400 kg de fontă li
chidă. Atentă, sus. macaragița
Olga Nicolescu o prinde in cirligul podului rulant, o aduce lingă
locul demonstrației și o lasă ..pe
mipa“ turnătorilor Lucian Da
mian Și Vasile Bumbaru care,
tacticoși. cu o bară specială, cu
răță crusta de zgură; . toarnă
„martorul", apoi așteaptă ca Ma
ria Bărbuță
e pirometriștă.
nu-i dai 20 de ani. de sub câscă-i cad pe umeri două codițe
împletite școlărește, le lipsesc
doar panglicile — să măsoare
temperatura exactă, trebuie să
fie 1 280° C... Fețele tuturor sint
încordate, grave, cineva Ie stri
gă celor doi „grăbeșțe-te încet",
apoi „nu. gîndi cu taîinile“. I-am dat dreptate, la
urma urmei nu-ș decit recunoaș
teri ale faptului că. uneori, gra
ba strică treaba, o. dată, iar a
doua că. firește, etapa mușchi
lor bine cotați și dezvoltați este
pe ducă in turnătorie, și nu.nu
mai. de vreme ce in ultimii 6
ani au fost modernizate aici 7
din cele 10 linii existente.

Ora 14 și treizeci de minute :
Se toarnă ! Ne amintim ce în
seamnă. in alte turnătorii, o ast
fel de operație : nori uriași, albi
și negri, saltă spre tavane; dintr-o dată becuri de sute de wpți.
cu vapori de mercur. devin
parcă simple stele fixe și negre-albastre intr-un cosmos por
tocaliu strălucitor. Atmosfera e
plină de fum, fluierături, bufni
turi. ropote, vijelii și viscole de
setatei, ninge cu praf roșu de
metale oxidate și negru de cocs,
cu particule sticlind alb diaman
tin de siliciu. Aici, acum ? Nu
gaze nocive, nu setatei, nu zgo
mote. Fum ? Observăm că exis
tă. puțin, dar sursa lui este...
țigara unuia dintre invitații la
demonstrație ! Cînd ceea ce ve
dem aici va deveni linie auto
mată de turnare, e foarte pro
babil că in secție se va putea
lucra în halate albe. Iată un alt
avantaj al tehnologiilor mo
derne 1
Ora 14 și treizeci și cinci de
minute. Turnarea in forma vi
dată s-a terminat. Cîțiva dintre
„observatori" se apropie și pi
păie nisipul, cald încă. E tare,
ca la-nceput. Undeva, sub el. in
zece minute, fonta se va solidi
fica. In alte zece minute se va
răci. Un nou bloc pentru moto
rul de 135 CP e gata. Experi
mentul s-a terminat. Pe o plan
șă format Ai. unul dintre inginerii-gazdă explică : „Ceea ce
ați văzut aici va fi in curind aplicat într-o linie automatizată
de turnare în forme vidate, cu
22 de posturi. Succesul de azi îl
închinăm zilei de 1 Mai. Asta-i
tradiția la noi...”.

Apoi motorul SR-101 și șasiul
SR-101 au fost folosite și pentru
satisfacerea altor nevoi imediate
ale economiei românești : auto
basculante. autocisterne, autobu
ze TV, iar o parte dintre ansamble au intrat ta componența
primelor troleibuze românești.
Din 1962. o dată cu crearea mo
torului de 140 CP, de pură con
cepție românească, a început și
marșul triumfal al autocamioa
nelor brașovene. Tonajele au

crescut ; SR-112 și SR-114 aveau
deja două diferențiale. Anii au
trecut, iar la I.A.Bv. se reali
zează acum tot necesarul de
autocamioane pentru țară. (Tot
aici s-au realizat și prototipu
rile autocamioanelor de 25. 50,
100 de tone, dar producția aces
tora a fost transferată la Mirșa,
lingă Sibiu. Cu „oameni de
bază", firește, tot de la „auto
camioane" Brașov...).

*

Prestigiu clădit pe fapte,

*

sporit prin muncă

B In județ iși desfășoară activitatea 36 de instituțȘ, filiale
și centre de cercetări șl inginerie tehnologică, in cane muncesc peste 7 00C de cercetători și specialiști, de patru ori mai
multi decit in 1965.
B Pentru pregătirea forței de muncă, rețeaua școlară brașoveanâ dispune acum de 550 unități de invățâmint pneșcolar,
gimnazial, liceal, profesional și de maiștri, in care se pregătesc peste 165 000 elevi cu ajutorul a 6 000 cadre didactice.
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■ O importantă ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu" o reprezintă Colina Universității din Brașov, care dispune azi de
150 000 mp spații de învățămînt, de numeroase laboratoare și
ateliere, in ultimele două decenii, școala superioară brașoveană a pus la dispoziția țării peste 25 000 specialiști in domenii
de vîrf ale industriei. Integrarea invățămîntului cu practica s-a
realizat, pentru prima dată in țară, Io Brașov, Universitatea din
localitate transferindu-și unele catedre pe marile platforme industriale ale municipiului.
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B Oamenii muncii, cei peste 110 000 de artiști amatori din
județ au la dispoziție 160 centre de creație și cultură socialistă I
„Cintarea României", 120 cinematografe, 6 instituții de spec- .'
taco'e, 11 muzee și aproape 400 de biblioteci cu peste 5 000 000 )
volume.
O Anual, județul Brașov este vizitat de peste 1 000 000 de i
turiști români și străini.

O Peste 80 la sută din populația județului trăiește in case ,
noi.
’

0 In 1955 județul Brașov dispunea de 1 636 unități cornerciale, cu o suprafață totală de 162,5 mii mp (366 mp la o
mie de locuitori); in 1989 există 2 339 unități, cu o suprafață l
de peste 384 mii mp (550 mp la o mie de locuitori).
B In 1945 in Brașov exista un singur spital. După Congresul .
al ÎX-ieu al partidului au fost construite și dotate noi și mo- ‘
derne spitale la Brașov, Făgăraș, Codlea, Rupea și Zărnești, 7 ț
noi policlinici și 10 dispensare urbane.

Tradiții și răspunderi
muncitorești, revoluționare
Intr-adevăr, aceasta-i adevă „Neîncrezătorii" uitaseră adevă
rata tradiție la întreprinderea de rul devenit axiomă pentru toți
Autocamioane din Brașov, care cei care știu cit de cit ce în
acum iși exportă produsele hăt. seamnă — și ce a însemnat ! —
tocmai peste Atlantic, in Cuba uzina brașoveană nu numai ca
și in Statele Unite ale Americii. . dotare tehnică, cit. mai ales, ca
O confirmare găsim și in pa dotare uman-profesională. Anu
ginile „Scinteii" din 3 septembrie me ? Că tot maiștrilor, munci
1954 cînd. sub titlul : «O impor torilor. inginerilor și tehnicieni
tantă realizare a industriei noas lor de la I.A.Bv. li s-a încredin
tre socialiste-», apărea fotografia
țat sarcina — de care s-au achi
primului SR-101. Imaginea ve tat cu cinste — de a semna mul
nea sâ infirme niște, zvonuri ve- te alte premiere ale industriei
njnoase și să confirme o reali românești constructoare de ma
tate care. în fapt, se consumase șini : turnarea de boghiuri și cu
încă de la 1 Mai ăl aceluiași an. ple pentru vagoane, sape cu role
Atunci. în București, cu pri pentru forarea sondelor de pe
lejul demonstrației oamenilor trol și gaze, transmisii interme
muncii, prin fața tribunei ofi diare. carotiere și capete de caciale trecuseră’primele o sută .de rotiere. macarale, cutii de vite
autocamioane românești. Se ra ză pentru trolii. instalații com
porta astfel prin graiul faptelor plete de pompaj, mașini-unelte
că sarcina încredințată de parti ca , MU-1 (mașină de .găurit și
dul comunist celor de la — pe alezat). MU-2 (strung paralel).
atunci — „Steagul Roșu" fusese MU-I0 (strung de copiat), mo
îndeplinită integral și magistral. toarele DeUtz de 6—8 CP, linii
Un veteran al uzinei ne po automate construite din mașinivestea : „Au fost și inși care agregat...
le-au cerut șoferilor noștri să
Aceiași oameni au făcut și
ridice capotele ca să se convin autocamionul SR-101. Nu tocmai
gă și ei că motoarele sint exe ușor. Barele le-au „bubuit li
cutate de noi. Și. deși li s-au ber", la -forjă. Tablele le-au în
arătat, unii tot n-au crezut că doit cu ciocanul de mină. pe
brașovenii ar fi fost capabili de , butuci de lemn. Montajul l-au
asemenea performanțe”. (La po- făcut pe capre metalice. Cu toate
‘lui opus s-au manifestat exu acestea — vă amintiți? — SR-101
beranții : la Cimpina. pe drumul a fost deosebit de rezistent si
de inioarcere de la defilare fie ușor de condus in exploatare acare dintre cele' 109 de cabine
dică exact pe potriva nivelurilor
și de caroserii au fost literal profesional și tehnic ale șofe
mente scufundate sub flori 1). rilor pe care-i aveam atunci.

Intenționat vorbim despre rul
menți doar acum. Pentru că și
primul rulment românesc a fost
fabricat tot într-o hală a actua
lei întreprinderi de Autocami
oane din Brașov. Data : 1 Mai
1949. Deci, peste puține zile, rul
mentul românesc împlinește pa
tru decenii. Cit de greu a fost
își amintesc și o pot spune și
acum maiștrii Mircea Săvulescu. Nicolae Mohorea, Kobelschi Valentin, Pilmann Francisc, Gheorghe Doichiță, subinginerul Walter Georgescu, in
ginerul Mircea Bilă... Să faci
rulmenți fără nici o specializa
re. nimic, avind la dispoziție
doar mașini-unelte obișnuite —
vă dați seama, ori măcar intuiți cită și mai ales ce fel de
meserie cunoșteau acei oameni?
Cu toate acestea, pînă la 31 de
cembrie 1949 realizaseră 6 000
de bucăți, veritabile bijuterii
tehnice, performanțe absolute.
Altă performantă : după numai
trei ani și jumătate, rulmenții
românești au fost solicitați și
peste fruntarii : in 1953 au fost
exportate 2 782 de bucăți:.. Re
țineți acum : în acest an Româ
nia exportă în 65 de țări
165 000 000 de rulmenți in peste
4 000 de tipodimensiuni. iar in
1990 se Vor exporta peste
200 000 000 ! Practic, după rigo
rile oricărui catalog de speciali
tate. nu există rulment care să
nu poată fi executat la noi. Pu
ține sint pe Terra țările care se
pot mindri cu o asemenea per
formanță.
■ Ce-i drept, au trecut de mult
timpurile cînd, in hala întreprin
derii de Autocamioane din Bra
șov. din șase kilograme de me
tal abia dacă se obținea un kilo
gram de rulmenți. Dar ei l-au
făcut pe primul și-i știut : oricit ar fi un drum de lung, ca
să-l străbați trebuie să-ncepi cu
un pas. primul, care-i și cel mai
dificil. Povestește unul dintre
vechii „rulmentiști", inginerul
Aurel Săndescu. comunist : „Am
terminat politehnica la Timișoa
ra, in 1950. Am fost repartizat să
lucrez la "Rulmentul» Brașov,
care in acel an se înființase, prin
transferul, pe actualul amplasa
ment. al fostei secții de la
-autocamioane». N-aveam unde
sta. am închiriat o pivniță, in
cartierul
Bartolomeu.
Eram
mulțumit că mi se asigurase un
loc de muncă și că, diminețile,
făceam parte dintre cei cărora
uzina le asigurase un loc intr-un
camion, ca să pot veni la mun
că. Mi s-a dat apoi o garsonie
ră. apoi un apartament. N-o
spun cu ciudă, dar tinerii absol
venți de azi ar fi bine să știe că
noi. mai vîrstnicii, n-am dus-o
tocmai ușor. Nu afirm nici că
azi n-ar mai fi nici un fel de
greutăți, dar una este să dormi
într-o pivniță sau intr-o baracă
și cu totul altceva intr-un bloc
nou. Pentru că vă pot spune și
eu : acum. în județul Brașov cel
puțin 80 la sută din populație
trăiește in case noi (confirmăm,
așa este, dar nu «cel puțin», ci
peste 80 la sută — n.r,). Meseria
de rulmentist mi-a adus satis
facții pe care nici nu le-aș fi
putut visa. Datorită ei — firește,
cu treburi — am fost de mai mul
te ori in U.R.S.S.. R.D.G.. Ceho
slovacia, Italia. Franța. Argen
tina. China. Brazilia. N-am fost
eu un zmeu, dar tot cred că me
seria noastră a făcut ceva pen
tru țară. Gindiți-vă că acum fa
cem rulmenți nu numai la Bra
șov. ci și la Birlad. Alexandria,

Ploiești. Suceava și peste citeva
zile, tot in cinstea zilei de 1 Mai
— tocmai m-am întors de acolo
și știu —. vom face rulmenți și
la Slatina. Ceea ce mi se pare a
fi foarte important — asta-i o
performantă -și mai și» — este
că producem nu numai rulmenți,
ci și mașini de făcut rulmenți pe
care centrala noastră le exportă
in Cehoslovacia. U.R.S.S., Ita
lia. Franța. India... In calitate
de om și de profesionist care a
văzut și trăit multe in viață, pot
să vă mai asigur de ceva : nimic
din ceea ce am devenit astăzi ca
popor și ca țară independentă și
liberă, liberă chiar și de dato
riile externe, nu s-ar fi realizat
dacă atunci, la Congresul al IXlea al partidului, n-ar fi fost ales
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
funcția de secretar general și.
apoi, ca președinte ăl Republicii
noastre".
Iată un adevăr rostit de until
din oamenii muncii din Brașov,
identificat prin biografie cu de
venirile orașului. Un adevăr
rostit aici, la Brașov. în aceste
zile, de numeroși oameni. Fie
care aducind propriile argumen
te. propriile exemplificări întru
•susținefe,. Dintre,«epstea: actuaT.,
-la intreprindere-, „Tractorul"
• porniudiipfi război de la hale fă
cute fărime de bombardamente,
de la fiare răsucite de suflul ex
ploziilor și de la ziduri calcina
te de incendii și a ajuns ce ?
Să Vină oricine vrea să se con
vingă și să privească numai o
oră cum se lucrează în secția
T-48, de exemplu. Va vedea și
va înțelege .ce este aceea
o secție modernă, dotată cu ro
boți. cu manipulatoare („miini
mecanice"), linii de transfer,
control activ, depozit suspen
dat... Pe scurt, va înțelege ce
conținut are acum. aici, la Bra
șov. in primăvara lui ’89. cuvintul performanță. Și să privească
tractoarele din generația a treia,
ori noua combină autopropulsa
tă pentru recoltat porumb. Și
să-și aducă bine aminte : ..Trac
torul" a ajuns ceea ce, este pen
tru că România, in „Epoca
Nicolae Ceaușescu". este in pli
nă înflorire. Datorită ei in orașe
ca Miercurea-Ciuc și Craiova —
ca să dăm doar aceste două
exemple — s-au putut și se pot
construi și tractoare medaliate
pe la tirgurile internaționale.
Ce înseamnă astăzi la Brașov
cuvînțul performanță ? Iată tacă
un exemplu, de astă dată de la
„Hidromecanica- : înseamnă o
eficientă organizare a produc
ției, înseamnă o turnătorie dp
supraprecizie și — vă .rugăm
să rețineți — inseamnă export
de turbosuflante la... firma licențiatcare. lată că însăși pare
miologia poate fi amendată, de
vreme ce grădinarul insuși cum
pără castraveți...
Iar șirul performanțelor teh
nice brașovene ar putea fi con
tinuat și cu exemple de la Rișnov. Codlea. Săcele, Prejmer.
Făgăraș.
ITărman.
Zărnești,
Ghimbav. Sinpetru, Cincu. Ho
ghiz... Nu ne-o permite acum
economia de spațiu tipografic,
dar vom reveni. în Brașov per
formanța este ridicată la o pu
tere egală cu numărul locuitori
lor județului : 700 000 1 Și —
dacă pină acuta nu v-ați gîndit
la asta — să amintim că, nu intimplător. primul cosmonaut ro
mân s-a născut la Brașov.

Mircea BUNEA
Nicolae MOCANU

Foto : Eugen Diehiseanu
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floresc, / Scăldate-n aurul de soa
re. / Popoarele sărbătoresc / / A
muncii sfîntă sărbătoare". („Mun
citorilor"). Poezia, mai ales, îm
bracă haina de sărbătoare, ritmul
marșului și tonul apelului, propunindu-și deschis să militeze pen
tru drepturile muncitorilor, se im
plică in lupta politică, năzuiește
spre transformări revoluționare.
Presa muncitorească cultivă frec
vent o asemenea literatură și o asociază
permanent
îndeplinirii
obiectivelor politice și ideologice.

Intii Mal al muncii și al mun
citorilor împlinește un secol de
cind s-a hotărit să fie sărbă
torit pe meridianele globului,
tn aoest lung răstimp, mar
cat de lupte și bucurii, de vise
și împliniri, 1 Mai a devenit
simbol al umanității și progresu
lui, care a intrat treptat' prin sem
nificația sa universală în spațiul
larg al creației literare și artistice.
Simbioza muncii cu însăși istoria
omului a adus-o firesc în atenția
creatorilor încă de la acele exem
plare meditații ale anticului Hesiod
din „Munci și zile“, pentru a se
regăsi in forme diverse în toate
culturile. Motivul a rodit puternic
în literatura noastră, asociindu-și
Încă de la început mitul creator
din „Meșterul Manoîe" cu lauda
adusă muncii, renașterii naturii sau
ca anotimp al înfloririi iubirii.
Obiceiuri și datini s-au înstăpinit
temeinic, sub genericul Armindeni
lor, prin participarea obștii întregi
la desfășurarea sărbătorii concepu
te ca prilej de bucurie și satisfac
ție, asociată frecvent cu motive
colorate de modul de gindire ar
haic. Fondul puternic popular al
sărbătorii și caracterul său rural
s-au impus incă de Ia început lite
raturii culte, programatic orientată
spre relevarea rădăcinilor popu
lare ale artei noastre. Alecu Russo,
Cezar Bolliac. George Sion. VasiIe Aleesandri asociau frecvent
sensurile pastorale și țărănești eu
evenimentele din actualitatea poli
tică. In acest sens se dezvoltă
și creația eminesciană din „împă
rat și proletar" sau „Viața" și mal
cu seamă literatura scrisă de crea
torii grupați in jurul revistei
„Contemporanul" și al presei le
gate de dezvoltarea mișcării mun
citorești. Evoluția acestei litera
turi in direcția socialului, a luptei
politice se leagă de afirmarea pu
ternică a clasei muncitoare si a
viziunii noi, revoluționare asupra
modului de a Înțelege și realiza
creația artistică, concomitent cu
in6titutionalizarea zilei de 1 Mai
ca zi a muncii și a solidarității
internaționale. Vechea sărbătoare
populară se metamorfozează trep
tat intr-o sărbătoare a clasei mun
citoare, care înțelege să facă din
ea o zi de luptă, solidaritate si
unitate, direcționînd In acest sens
și o creație literară tot mai bogată.
Literatura și publicistica din
veacul trecut ale lui C. Miile, Ale
xandru Macedonski, N. Beldiceanu. D. Th. NeculUță, Ion Păun
Pincio, Traian Demetnescu sint
vădit sociale și demascatoare pen
tru stări de lucruri dureroase din
viața celor ce muncesc. Titluri ca
„Dezmoșteniții", „Ocnele". „Cor de
robi", „Sculați". „Făurarii", „Mun
citorilor" exprimă articularea lite
raturii, cu mijloace încă modeste,
deopotrivă in registrul protestatar
și în cel al descoperirii nobleței
muncii din ateliere, fabrici, dar și
a muncii intelectuale asociate cu
munca proletară. Paleta gaturilor
se extinde, apar preocupările pen
tru descifrarea semnificațiilor acestei zile in studiile lui Hasdeu,
Simion Florea Marian, articolele
lui Gherea, Anton Bacalbașa. So
fia Nădejde, care dezbat implica
țiile sărbătorii în creșterea conști
inței de clasă a proletariatului și
a organizării sale. Proclamarea zi
lei de 1 Mai ca zi internațională
a muncii, cu un secol în urmă, și
prima ei sărbătorire, un an mai
tîrzlu, și la noi în țară plasează
literatura legată de eveniment sub
semnul inconfundabil al năzuințe
lor clasei muncitoare. Traian Demetrescu percepe momentul încă
din
perspectiva
romantică
a
timpului : „în Mal, cind rozele-n-

De la trei și jumătate
dimineața era in picioare.
Avusese, una peste alta, o
zi grea : un raid special
prin zootehnie, cu verifi
cări și răsverificări. aler
gătură pe cimp. Din ’70
este președintele C.A.P.
Mureșeni și de cind se
știe cam tot așa i se intîmplă. Este cursul obiș
nuit' al vieții lui. întrerupt
arareori de cine știe ce
„neprevăzut". Sare pesta
concedii, sare peste odihna
duminicilor, peste zilele
libere ale sărbătorilor...
N-are, în nici un fel. loc
pentru ele. „Știți, Mure
șenii era un sat. A fost
sat, a fost comună. Cu
timpul, orașul, adică Tîrgu Mureșul, l-a înghițit
pur și simplu. Ne-au în
conjurat fabricile. Colo
„Azomureșul", colo în
treprinderea de Pielărie
și Mănuși, dincolo Fabri
ca de Mobilă ; o secție a
întreprinderii de Prelu
crare a Lemnului, între
prinderea Chimică „Prodcomplex",
IMATEX-uI...
Gata, devenisem orășeni
— cartierul Mureșeni (cu
un sat aparținător. Cristești). parte din zona in
dustrială a orașului. Dar
C.A.P.-ul a rămas cu ros
tul lui. S-a unit, din ’80,
cu C.A.P. Tîrgu Mureș.
Multă hune se miră cum
de am rezistat, adică ce
minune s-a întîmplat de
n-am rămas fără țărani,
fără cooperatori, fiind în
conjurați
de
industrie.
Nici o minune. Trebuiau
lucrate cele o mie de hec
tare arabile ? Trebuia ca
acei peste o mie de coo
peratori să gospodărească
mai departe toată ave
rea noastră ? Șansa a fost
industria mică. în care lu
crează 90 la sută din coo
peratori și care înseamnă :
echipe de construcții, pen
tru extracția produselor de
balastieră, de împletituri

Vladimir Șetran

Literatura țării întregite aduce
și în acest domeniu un spor sub
stanțial de valoare artistică într-o
diversitate de genuri și stiluri spe
cifică marilor culturi. Omul mun
cii, diferitele profesii, categorii
sociale întregi devin subiecte ale
prozei, dar mai ales ale reportaje
lor și poeziei. Ciclurilor de repor
taje dedicate muncitorilor din ate
liere, celor ce trudesc în mărun
taiele munților, în uzine, în diver
se sectoare de activitate li se aadaugă schițele, nuvelele sau ro
manele lui Alexandru Sahia. Panait Istrati, G. M. Zamfirescu, ale
altor prozatori, multi inspirați de
mediile țărănești ori intelectuale.
O participare amplă are poezia
prin cei mai de seamă reprezen
tanți ai săi, preocupați să subli
meze artistic un univers uman
plin de noutate, încărcat de sem
nificații proaspete. Elogiul muncii,
făcut cu mijloace multiple, captea
ză atît poezia meseriilor, a interi
oarele de muncă, cit și meditația
asupra sensurilor inalt filozofice
ce se degajă in procesul muncii.
Emil Isac, Otilia Cazimlr. Demostene Botez și. mai ales, Aron Cotruș dedică, de pildă, ample poe
me minerilor. Lucian Blaga pri
vește cu uimire și aprobare la a-

din nuiele, reparații autocamioane-tractoare, pentru
recuperări de metale fe
roase, echipă care se ocu
pă de ciupercărie (numai
ciupercnria a adus în ’88
un venit de 56 milioane
lei !). Oamenii sînt agri
cultori, dar au și o mese
rie. Se ciștigă bine în ate
lierele noastre, dar nimeni
nu lipsește de la campa
niile agricole, din toate
perioadele de virf ale cimpului. Sînt multi absol
venți de liceu, care vin cu

sura temeiniciei și largii puteri de
cuprindere a zilei de 1 Mai. In
tr-adevăr. dacă Armindenul anului
acestuia a fost, ca-ntotdeauna, o
sărbătoare universală, sensul pe
care noi i l-am acordat a fost unul
de unitate națională, de cimentare
și deplină afirmare a clasei mun
citoare in corpul nației... 1 Mai
1939 a arătat o dată mai mult eâ
muncitorimea este, în toate timpu
rile și sub orice semn, temeiul,
paza și substanța națiunii, cheză
șia prosperității ei în pace și apă
rătoarea ei atunci cind patria o
cere". (Miron Radu Paraschivescu.
Gheorghe Dinu).
Esența socială angajată, revolu
ționară a literaturii dedicate zilei
celor ce muncesc îmbracă, după
declanșarea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă
și • antiimperialistă. conținut și
haină nouă, în acord cu noua conditie a clasei muncitoare și a afir
mării ei ca forța conducătoare a
societății. Literatura se angajează
deplin in surprinderea noului chip
al muncii și al celui ce-o împli
nește, descoperă noile virtuți ale
făuritorilor de bunuri materiale,
tumultul marilor uzine și șantiere,
clocotul muncii libere. Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Gala Galaction. Victor Eftimiu, Zaharia
Stancu, numeroși alți creatori din
toate generațiile omagiază munca
și marile ei împliniri : „întreaga
noastră țară / Pămintul tot cu noi. /
Sărbătorește iară. / Pe cei mai mari
eroi. / Eroii lumii noi 1“ (Victor
Eftimiu : „Intii Mai"). Conștiința
uriașei puteri a celor ce muncesc
se asociază in versuri de o mare
rigoare cu responsabilitatea față
de intreaga națiune, față de bunul
ei mers înainte. Cu patosul său
bine cunoscut, poetul Nicolae Labiș
surprinde această nouă dimensiu
ne : „Azi minuim o mașină, un
plug, / Un condei, o idee ce arde
ca para, / Miine-poimîine noi vom
minui / Complexe întregi de ma
șini și o țară. / Această răspundere-i fără sfîrșit. / Pe noi ne pri
vește atent tot poporul, / Prin fe
lul cum creștem, prin tot ce gindim / Noi hotărim cum va fi vii
torul // ...Astăzi. în creșterea noas
tră de mai, / Sporifi-vă forța sim
țirii și-a minții, / Sorbiți însetați
și cu cugetul treaz / Cele ce pot
să ne-nvete părinții". („în Mai").
Omagierea muncii și a patriei,
elanul constructiv și privirea pros
pectivă se împletesc cu angaja
mentul de a duce ferm mai de
parte flacăra vie a pasiunii pen
tru muncă, înălțarea pe culmi tot
mai înalte de progres și civiliza
ție : „La sărbătoarea zilei de 1
*
Mai
/ Noi. cei care trăim în această epocă de aur a patriei /
Noi, care admirăm cu mulțumire
întinsele holde // Strălucind pe
eimpiile pămintului, / Noi, care
muncim in uzinele zilei și con
struim peste tot / Blocuri albe,
mari combinate, universități. / /
Noi, care ne creștem copiii 7 In
pace, bunăstare și omenie, / Noi.
care sîntem mîndri că sintem ro
mâni. / . Noi. care avem un pre
ședinte a cărui gîndire / Luminea
ză
prezentul și viitorul patriei. / /
„Șantierul Naval Oltenița
Noi venim cu toate aceste reali
zări / Cu toate victoriile și visele
mobilizatoare misiunea istorică a
noastre / La .sărbătoarea zilei flc
clasei muncitoare de a înlocui o-, ,1 Mai. '( Sufletul nostru roșu Iurînduirea învechită și nedreaptă
minează, trandafirii din steaguri".
cu alta , nouă, superioară,, a egali ,-.(,Mpra Nicpară■:,, „Sărbătoare"), .
tății și echității sociale.
Dacă poezia surprinde concis
Literatura și publicistica captea
metamorfoza profundă a literaturii
ză cu toate antenele noua realita
în
interiorul acestei mari teme, ro
te a clasei muncitoare din tara în
manul și reportajul produc ample
treagă, în noua sa condiție des
desfășurări epice care captează
chisă de crearea partidului comu
trepidația muncii, ritmurile ei mo
nist al clasei muncitoare și anga
deme, apariția și dezvoltarea omu
jarea intr-o amplă acțiune revo
lui muncitor modern, preocupat să
luționară. Evenimentele din anul
folosească tot mai bine, cu randa
1933 au fost viu reflectate in presă,
mente superioare tehnica nouă pe
cu participarea a numeroși scriitori
care o gîndește și o produce. O
alături de acțiunile muncitorești,
vastă problematică dedusă din
ziua de 1 Mai devenind un mo
condiția
omului muncitor hrănește
ment important de afirmare a ro
literatura încît o bună parte a alului clasei muncitoare în viața
cest'eia se include în marea temă a
socială și politică a țării. Cu pri
muncii. Parte a însăși condiției
lejul marii manifestații din 1 Mai
umane dintotdeauna, munca s-a a1939, în organizarea și desfășurarea
sociat osmotic : creației literare, ar
căreia un rol determinant a re
tistice, oferindu-i permanent mo
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu
tive de meditație, de participare
și tovarășei Elena Ceaușescu. s-a
la împlinirea și înfrumusețarea ei.
afirmat răspicat poziția partidului
Scriitorii și-au făcut din cinstirea
comunist de apărător al drepturi
muncii, din lauda^dusă celor ce-o
lor clasei muncitoare. împotriva
împlinesc cotidian o datorie de su
pericolului de război și a fasciză
flet' și un soatiu al deplinei parti
rii țării. Scriitori și publiciști de
cipări
la afirmarea esenței umane
stingă au distins în această amplă
a creației artistice.
manifestare : ..înțelesul nou pe
care-1 pot îngloba cu timpul săr
Emil VASI1ESCU
bătorile universale dă și el mă

cești Prometei moderni : „Te iro
sești în încordări de arc / lingă
roțile mari de oțel, / Strivești în
tre degete sinii materiei. / Iți sunt
de păcură zilele și afumate zori
le. / Lucrătorule. cu șorțul de piele
albastră, / pentru tine mașinile
cintă / mai frumos decît privighe
torile. / I Lucrătorule, cu șorțul
de piele albastră, / tu știi că fru
moase sunt / numai lucrurile ieșite
din puteri omenești". Bacovia,
Marcel Breslașu. Al. Philippide.
M. Beniuc subliniază în versuri

de hectare sfeclă de zahăr,
dar cele 57 de mii kilogra
me la hect'ar obținute anul
trecut pe terenuri neiri
gate (au fost conside,’ate
producția... cea mai slabă
din ultimii zece ani... La
orz insă, au depășit 6 600
kilograme la hectar, la
griu — peste 6 000 kg la
hectar, la porumb, in știuieți — 13 800 kilograme la
hectar. Plus ferma cu cele
900 de capete de bovine,
plus ferma de păsări cu
un efectiv mediu de 30 000

murit-o că «alții» erau cei
din sud, că acolo e tempe
ratura mai ridicată... în
fine, mărturisesc, avem și
probleme. Cum să fim
mulțumiți?! Vorbiți și cu
inginerul-șef
Constantin
Pop, și cu Eugen Comșa —
șef de fermă, cu Maria Tamaș, Ema Sandor, șefe de
echipei cu Gheorghe Blaj
— unul dintre cei mai
vechi cooperatori, cu ori
care. Ce ne frămîntă ? Iată,
de pildă, sintem in plină
campanie de însămîntări ;

PERFORMANȚE ÎN MAREA
CARTE A PĂMÎNTULUI
o calificare sau care se ca
lifică aici — lăcătuși, me
canici, constructori, arti
zani... și agricultori —des
lușind. deci. în același
timp și „secretele" pămintului. Prin ’74—’75 a fost
un „val" care i-a cam fu
rat pe multi. Mirajul ora
șului. Acum simt eu că
lucrurile au luat o altă în
torsătură... Și tare mă
bucur cind văd că orășeanul, în timpul lui liber,
vine prin împrejurimi si
se odihnește... plantînd,
săpînd. cultivind cite un
ochi de pămint.
Cine-și
închipuie că tot pămintul
este acoperit cu asfalt și
că piinea crește direct in
brutării, că mirosul de
grajd a dispărut se-nșeală".
Mureșeni este intr-ade
văr unul
din
marile
C.A.P.-uri. De șase ani
este socotită a fi cea
mai bună unitate din
județ. Cultivă pe o sută

de capete... Te uiți în stin
gă, te uiți în dreapta —
totul este aproape nou :
grajduri noi. dotări noi
la ferma pentru crește
rea bovinelor, de ase
menea la ferma de pă
sări, spații pentru atelie
rele industriei mici, ame
najarea centrului adminis
trativ, brutăria care se ri
dică acum la Cristești...
Vorba unui specialist : își
permit, pentru că benefi
ciul net al unității este de
10,8 milioane lei, pentru că
nu fac credite, iar contul în
bancă al C.A.P.-ului este
de aproape 15 milioane lei.
Se
autofinantează
(din
1976), se autogospodăresc.
nu depind de nimeni, cu
alte cuvinte. „Știti ce-mi
reproșa fetita mea într-o
seară ? -Nu știu ce faci tu,
tată, acolo — zice —, dar eu
la televizor am văzut că
alții ți-au luat-o înainte,
au terminat semănatul...».
Deh ! Nu știu dacă am lă-

dis-de-dimineață am fost
însă în sectorul «zoo». Am
avut control — o acțiune
obișnuită, de altfel — dis
cuții cu specialiștii. Rezul
tatele nu-s cine știe ce. Nu
ne împăcăm cu oscilațiile.
Rațiile, hrana animalelor
nu se reflectă în producție
și, una peste alta, «zooteh
nia» nu este la nivelul, «ve
getalului» și nici al «in
dustriei mici». Or fi cei de
la centru, de la C.U.A.S.C.
mulțumiți; chiar dacă ne
comparăm cu alte unități,
repet, nu sintem. Sint incă
mici neglijențe, și nu-s pu
ține, sînt de tot felul, care
imediat, dar imediat, iși au
replica în producție. Și cum
nu sintem specialiști chiar
în toate, tot timpul ne con
sultăm cu cei de la Cen
trul de Cercetări Sîngeorgiu de. Mureș, de exemplu
cu dr. Mircea Roman ; dar,
vedeți
dumneavoastră,
practic, la fața locului, în
ferme, sint încă neîm-

.
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vența înregistrată la cursurile post
universitare este dintre cele mai scă
zute. Iată, de pildă, la Politehnica
bucureșteană, unde, cum spuneam,
eforturile de organizare sint remar
cabile (cursuri de înaltă ținută in
domenii de virf ca defectoscopie
nucleară și control nedestruetiv. ro
boți industriali, utilizarea micropro
cesoarelor, mașini cu comandă nu
merică etc. ,etc.), în anul 1987—1988,
cifra de plan a fost de 1 158 cursanti.
dintre care au frecventat prima eta
pă 1 002, iar la absolvire au ajuns
820, dar nu toți au depus lucrările
finale. Și încă anul 1987—1988 a fost'
un an bun in comparație cu acest
an universitar, cînd prezenta cursan
tilor este și mai redusă. La cursul
de Linii flexibile și mașini cu co
mandă numerică s-au prezentat 50
la sută dintre cursanti, la Utilaje și
tehnologii de înaltă productivitate
pentru prelucrarea plastică a meta
lelor si aliajelor — 4 din ip. Ia Mo
toare cu ardere internă — 9 din 16,
la Trlbologie — 8 din 13. Anul cu
rent
înregistrează
absente
ale
cursanților și la Institutul de Con
strucții, o altă unitate universitară
cu merite in organizarea invățămintului postuniversitar pe direcții mo
derne, iar la Institutul Agronomic
„Nicolae Bălcescu", cunoscut pentru'
elaborarea unor tehnologii de înaltă
productivitate, prezența cursanților
incă se lasă așteptată la cele mai
multe dintre specializări : Genetica
și ameliorarea animalelor — cu 4
prezenti din 15. Tehnologia ingrășării bovinelor — cu 2 din 7. Teh
nologia creșterii animalelor in sis
tem industrial — cu 3 din 7, Api
cultura — cu 2 din 7, Tehnologia de
cultură și de producere a semințe
lor de cereale și plante tehnice —
cu 1 din 7. Îmbunătățiri funciare
(2 specializări) — cu 5 din 14 ș.a.m.d.
Asemenea absențe se răsfring ne
favorabil nu numai asupra îndepli
nirii planului anual de „școlarizați",
ci și asupra calității cursurilor propriu-zise, intrucit abdicările de tot
felul de la rigorile prezentei ali
mentează o ambianță nestimulativă
și prea puțin receptivă la exigen
tele reclamate de insași natura aces
tor cursuri. „Oricit de modem, de
avansat ar fi conceput în structura
lui de idei, de oricite pregătiri ar
beneficia, nici un curs nu are asi
gurată o valoare în sine. Eficacita
tea acestuia se realizează in chiar
desfășurarea lui. in dialogul profesorcursant, în dezbaterea unei vast’e
problematici, prin solicitările for
mulate de cei cu care lucrezi și care
dețin adeseori o experiență inedită
— ne-a spus prof. univ. dr. ing. Ion
Dinu, prorector al Institutului Agro
nomic „Nicolae Bălcescu". In cazu
rile cind «auditoriul» e alcătuit din
2—3 cursant? și cind lectoratul în
suși riscă să-1 depășească numeric,
ce euristică mai poate compensa o
asemenea discrepanță ?“
O întrebare legitimă care ar tre
bui să întrunească o mai largă re
flecție cu privire la organizarea și
desfășurarea cursurilor postuniver
sitare ; pentru că, de prea multe ori,
deficiențele acestora, devenite pe
alocuri... tradiționale, sint înregis
trate ca fapte „de la sine înțelese",
într-un ton sec, mărunt constatativ.
, d.e paceă ar,4i vorba depore lucruri0d nu ne privesc. Dar despre atitu-'
dinea față de această importantă
formă de perfecttoWlfe a pregătirii’
profesionale — într-o anchetă vii
toare.

Mihai IORDANESCU

Dezvoltarea armonioasă, echilibrată
a tuturor zonelor și localităților
(Urmare din pag. I)

A

pliniri. Asta-i una ! Apoi —
permanenta noastră proble
mă : dialogul deloc plăcut
cu unii orăș.eni, cu unele
echipe de constructori care
nu respectă disciplina și
ordinea cîmpurilor. care
mai circulă cu mașina pes
te culturi, care «plantează« stîlpi aiurea, unde nu
trebuie, care nu repară fel
de fel de conducte... Știți
cum este dispus C.A.P.
Mureșeni ? Pe toată cen
tura orașului Tîrgu Mureș.
Terenuri, cit vezi cu ochii...
și în drum spre Luduș, la
ieșirea spre Sighișoara...".

Era ora 3 și jumătate
după-amiază. Pentru Ilie
Cheșa — președintele C.A.P.
Mureșeni, om la 42 de ani,
de profesie tehnician agri
col — trecuseră 12 ore de
lucru. Și nici pe departe
ziua lui de lucru nu se în
cheiase. Nici prea mulțu
mit nu era... Probleme ?
Nu ale lui personale, cum
are fiecare om. de obicei,
ci ale C.A.P.-ului. Vorbea
tărăgănat, răspundea sim
plu și la întrebările noas
tre puse, cind și cind, mai...
oblic. Nu-și drămuia cu
vintele, nici nu încerca să
etaleze cu dinadinsul doar
succesele. Poate i s-ar pă
rea ciudat ca cineva să
pună vieții lui — care în
seamnă muncă și iar mun
că — vreo etichetă strălu
citoare, să nu fie așe
zat semnul „egal" între
„eroism", „cotidian", „fi
resc" — fără explicații...
Sigur, ca el sint sute, poa
te mii. Cu cit mai multi,
cu atît mai bine. „Da, asta
aș vrea să se înțeleagă —
repeta mereu, parcă pentru
el. Animalul — ca și pămîntul — răspunde așa
după cum te porți cu el.
Iar pîinea — trebuie să o
știe bine toată lumea — nu
crește în brutării, deo
dată...".

Smaranda OȚEANU

celei cu înaltă pregătire, ne cate
Cum bine se știe, cursurile post
gorii de vîrstă si pe specializări. în
universitare. deși au o arie relativ
funcție de structura actuală a aces
restrînsă. reprezintă un domeniu de
tor componente si de perspectiva
virf in sistemul perfecționării forței
evoluției lor in timp si în spațiu ar
de muncă pentru toate sectoarele
trebui alcătuită toată activitatea de
vieții economico-sociale. încă de la
perfecționare
a pregătirii cadrelor in
instituirea lor. în baza legii nr. 2
instituțiile amintite. Asa se și pro
din 1971. li s-au fixat drept obiec
cedează pînă la un anumit punct,
tive formarea cadrelor de specialiști
numai că acesta este uneori pus
cu o pregătire mai adincă in do
înaintea
selecționării
cursantilor
menii de virf. interdisciplinafe. în
postuniversitari.
Și. drept consecință,
sușirea si aplicarea optimă de către
desemnarea acestora nu se face în
cursanti a noilor descoperiri, a celor
totdeauna după toate exigentele ne
mai moderne tehnici și metode de
cesare. La nivelul întreprinderilor,
lucru. Pornindu-se tocmai de la
alegerea acestora se face uneori fie
complexitatea si caracterul modern
dintre specialiștii despre care uni
al unor asemenea obiective, organi
tatea crede că se poate dispensa
zarea cursurilor a fost încredințată
deocamdată, si atunci la cursurile
instituțiilor de invătămint superior,
postuniversitare sosesc si stagiari,
cele mai competente pentru a le asi
gura finalitatea dorită, iar. pe de altă
absolvenți de curînd ai învâtămîntului superior ; fie., pur si simplu, la
parte, absolvenții postuniversitari
voia întimplării. din care pricină
primesc frecvent responsabilitatea
cursurile
postuniversitare dobîndlesc
ciclurilor de perfecționare a forței
de muncă din unitățile industriale,
o alcătuire eterogenă, cu cursanti de
vîrste. preocupări, competente sen
agricole, de pe șantiere ș.a.m.d.
sibil diferențiate, si. drept urmare,
Dar pentru a le pune efectiv în
evidentă însemnătatea lor socială. • procesul de perfecționare nu mai
are finalitatea scontată. „Pentru că
aceste aprecieri generale nu ajung.
una este cind titularul de curs lu
E nevoie de o circumscriere cit mai
riguroasă a acestei modalități de
crează cu un colectiv omogen- alcă
tuit din specialiști anropiati ca ni
pregătire in realitatea concretă si de
o delimitare precisă atit. a activului,
vel general de pregătire, ca expe
riență stiintifico-tehnică și ca do
cit si a pasivului. Iată de ce. la în
ceputul anchetei noastre, ne-am pro
rință de perfecționare, și alta este
într-o situație opusă — ne spune
pus evaluarea, fie si aproximativă,
a costului real al unei ore. zile ori
prof. univ. dr. ing. Adelaida Masăptămini de curs postuniversitar,
teescu. prorector al Politehnicii
asa cum se desfășoară el acum îpbucureștene. unde experiența cursu
tr-un anume institut politehnic ori
rilor postuniversitare a atins atri
agronomic : cu cicluri sistematice și
bute valorice dintre cele mai înalte.
îndelung elaborate de prelegeri, de
In primul caz. cursul poate premerge
dezbateri, de activități in laborator,
realitatea producției, constituind o
cu parcurgerea celor mai noi spatii
sursă a ideilor de progres, de per
bibliografice, cu soluționarea, in fi
fecționare. pe cind în al doilea caz
nal. a unor probleme tehnologice, pe
el este obligat să se adreseze nive
temeiul conlucrării de pînă azi din
lului mediu de nregătfre al celor
tre invătămint. cercetare si produc
prezenti si atunci rareori mai poate
ție. N-am reușit in tentativa noastră.
anticipa viitorul. Cred că directorii
Pragul de netrecut era constituit,
de întreprinderi ar trebui să-și asu
paradoxal, din chiar mobilizarea ne
me toate consecințele derivate din
număratelor forte, energii, mijloace
actul selecției exigente a candidaților și să-i desemneze intr-adevăr
materiale si spirituale pe o durată
practic nedeterminată si cu concursul
pe cei hotăriti să se specializeze".
..Firesc ar fi ca specializările prin
întregului corp didactic. Pentru că,
cursuri postuniversitare, intr-o uni
să reținem. incă de la instituirea
tate economică sau alta, să por
cursurilor postuniversitare, institu
nească de sus în jos. pentru ca incă
țiile de invătămint superior se chel
de la început să existe o clară ima
tuiesc într-o dăruire exemplară pen
gine de ansamblu a ceea ce se cere
tru optimizarea lor.
a fi perfecționat, unde, cind și cum
Pe de altă parte, tentativa noastră
se complică și datorită faptului că,
— ne declară în aceeași ordine de
idei prof. univ. dr. ing. Alexandru
chiar cind își propune cineva (o fa
cultate. o catedră, un titular de
Soare.
prorector
al
Institutu
lui
de Petrol și Gaze din Ploiești.
curs) — si nu lipsesc asemenea în
Cunosc directori, ingineri-șefi. șefi
cercări ! — să sporească valoarea
de brigadă din trusturi și schele de
anticipativă si deci însemnătatea
foraj, absolvenți de peste 25 de ani
socială a cursurilor postuniversitare,
ai învătămîntului superior, specia
eforturile astfel orientate riscă să
liști cu o valoroasă experiență, care
Se risipească pentru simplul motiv
doresc să vină aici, la „noutăți știin
că receptarea lor este adeseori nesi
gură. intimplătoare. Ajungem pe
țifice" ; unii dintre ei sint desem
nați de la un an la altul, le. întilaceastă cale direct la ..nodul gordian"
nim numele în adresele primite de
al actualelor practici de pregătire
la minister, noi îi așteptăm, insă,
postuniversitară : polarizarea, pe de
pînă la urmă, o seamă de sarcini
o parte, a unor remarcabile energii
si. ne de altă parte, valorificarea
urgente îi «mobilizează pe loc». Să
nu uităm insă că perfecționarea pre
minimă a acestora în planul creșterii
gătirii este urgența urgențelor".
eficientei muncii sociale. Curb se ex
Cele mai multe absențe de la
plică această stare de lucruri ?
O primă explicație o găsim in
cursurile postuniversitare se expli
chiar desemnarea, lipsită de rigoare,
că însă nu prin sarcinile curente de
producție, survenite intre timp pe
a cursantilor. Teoretic, lucrurile sînt
adresa candidaților. Cum se știe, fie
clare : toate ministerele, centralele
care loc repartizat, prin planul de
industriale, unitățile economice, prinstat înyătănxintului... postuniversitar
tr-o prospectare temeinică a obiec
■e'Xe anume desemnat și orientat ca
tivelor lor.’ar trebui să aibă limpedein fată tabloul evoluției peste ant ă . să. aducă o contribuție concretă, acrespectivului sector sau unități eco ■-tuală Ori fie perspectivă, la dezvol
tarea social-economică a tării și nici
nomice. cu direcțiile esențiale de
o abatere de la acest scop nu poate
dezvoltare, cu capacitățile si cu ne
fi justificată. Cu toate acestea, frec
cesarul forței de muncă, inclusiv al

incit, de la situația cînd în 1968 une
le județe realizau o producție in
dustrială pe locuitor mai mică de
4 000 lei, la sfirșitul actualului
cincinal nu va mai exista nici un
județ cu o producție mai mică de
50 000 lei pe locuitor.
Acest proces fără precedent, de
armonizare teritorială a dezvoltării
economico-sociale — contribuție de
seamă a partidului nostru la tezau
rul experienței generale a construc
ției socialismului —, a schimbat fun
damental, in sensul progresului, ca
litatea vieții tuturor locuitorilor, in
clusiv a celor din zonele rămase în
trecut în șf mai mare înapoiere de
cît restul țării. Pe temelia solidă a
dezvoltării economice, toți indicato
rii principali ai nivelului de trai au
cunoscut o rapidă ascensiune, iar
cele peste 3,3 milioane locuințe noi,
numeroasele unități de învățămint,
cultură, sănătate, turism și agrement
au determinat — pe lingă aportul lor
direct și substanțial la îmbunătățirea
radicală a condițiilor de viață — și o
nouă înfățișare a orașelor și comu
nelor țării, demnă de epoca pe care
o trăim, demnă de viitorul către
care ne îndreptăm.
Pe baza acumulărilor și experien
ței dobîndite, au devenit necesare și
posibile măsuri care să continue și
să desăvirșească procesul inaintării
armonioase spre progres, spre civili
zație, urmat cu stăruință de mai
bine de două decenii. Se cuvine sub
liniat că atit analiza măsurilor între
prinse, cît și noile reglementări adop
tate ilustrează o trăsătură definitorie
a concepției partidului nostru asupra
procesului de transformare a socie
tății : abordarea procesului revolu
ționar in unitatea sa, cu stabilirea
totodată a sarcinilor concrete, bine
determinate, pentru fiecare etapă.
Se poate spune, cu deplină convin
gere, că documentele la care ne re
ferim, hotăririle adoptate in orga
nele superioare ale partidului, ale
democrației munci torești-revoluționare, legea votată de forul legisla
tiv suprem exemplifică pregnant aprofundarea atit a elementelor de
continuitate, cît și a celor specifice
perioadei actuale a dezvoltării jude
țelor și localităților.
Argumentele acestei opinii ‘ sînt
oferite de înseși condițiile nou crea
te în cei 21 de ani care au trecut de
la adoptarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a terito
riului, condiții care se cereau luate
în considerație pentru a se perfec
ționa, în conformitate cu ele. cadrul
organizatoric existent. Astfel, exis
tă în prezent o puternică bază tehnico-materială pentru valorificarea
superioară a resurselor materiale și
umane de pe întregul teritoriu — in
comparabil mai bogată și mai uni
form distribuită decit cea existentă
în 1968 — manifestindu-se totodată
cerința stringentă a gospodăririi cil
mai judicioase a fondului funciar,
bogăție de mare preț a întregului
popor. De asemenea, amplul program
constructiv desfășurat pe întreg cu
prinsul țării a sporit gradul de ur
banizare a majorității localităților,

creindu-se premisele ca, printr-o ju
dicioasă profilare a localităților și
prin respectarea disciplinei imperios
necesare în construcții, să se reali
zeze condițiile dispariției treptate a
deosebirilor dintrS oraș și sat, fieca
re localitate devenind un puternic
centru economico-social, demn de
societatea socialistă și comunistă. în
plus, înfăptuirea în ritm accelerat a
noii revoluții agrare, cu cerințele fi
rești ale folosirii optime a fiecărei
suprafețe de teren și cu posibilități
le pe care le creează prin schimbarea
modului de a gindi, a munci și a trăi
al lucrătorilor din agricultură, con
stituie un alt aspect al realității, in
plină evoluție, care nu se poate sâ
nu se asocieze și cu structura și în
fățișarea rețelei de localități. în
aceeași ordine de idei, se cuvine ca
orientarea strategică a perioadei ac
tuale și a celei următoare spre dez
voltarea eeonomică preponderent in
tensivă să-și găsească firescul cores
pondent și în organizarea teritoriu
lui și a dotărilor sale. Totodată, apare ca imperios necesară preveni
rea unor aspecte negative ale dez
voltării extensive și corectarea unor
excese care s-au manifestat in de
zafectarea terenurilor proprii agri
culturii. in extinderea nemotivată a
suprafețelor imobilizate, ca și a re
țelelor de comunicații, de telecomu
nicații și electrice. Profunde trans
formări Înnoitoare s-au produs și in
viața spirituală a poporului nostru.
Intre acestea se situează participarea
activă, in proporție de masă, la viața
culturală, de creație tehnică și artis
tică, în cadrul generos oferit de Fes
tivalul național „Cintarea României",
generalizarea învățămîntului de 10
ani și trecerea la generalizarea învățămîntului de 12 ani.
Toate aceste realități, consolidarea
și înflorirea lor -in continuare co
respund orientărilor relevate pen
tru perioada următoare în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Plenara Comitetului Central al
partidului : dezvoltarea activității
economice în toate localitățile ;
sporirea producției agricole cores
punzător valorilor de minimum
35 000—40 000 lei Ia hectarul agricol
și 50 000—55 000 la hectarul arabil; o
producție a micii industrii în per-,
șpectiva anului 2000 de cel puțin
10 000 lei pe locuitor în fiecare co
mună ; dezvoltarea corespunzătoare
a serviciilor, în special a celor com
plementare activităților agricole, un
edificator obiectiv fiind acela
ca
pină în anul viitor să nu mai existe
comună fără mori și brutării; de asemenea, in fiecare comună vor fi
asigurate condiții pentru desfășura
rea invățămintului de 10 ani, iar întoate comunele centre agroindustria
le va exista cel puțin cîte o unitate
de învățămint la care să poată fi
urmat întregul liceu, pînă la clasa a
douăsprezecea. Enumerarea acestor
luminoase perspective poate conti
nua cu referiri concrete la condiții
le de locuit și cultură, de asigura
re a sănătății și dezvoltare a activi
tății sportive. Ele nu ar pu
tea fi realizate în mod corespunză
tor și in beneficiul real al întregii
populații fără înfăptuirea măsurilor
de sistematizare a teritoriului, de

organizare și modernizare a locali
tăților.
Dezvoltarea economică impetuoasă
a întregii țări, ridicarea nivelului
de viată materială și spirituală a în
tregului popor au un corespondent
major pe planul vieții politico-sociale in crearea unei structuri largi,
complexe, în asigurarea condițiilor
concrete pentru participarea largă a
maselor în conducerea tuturor do
meniilor de activitate, pentru afir
mare^ practică a democrației muncitorești-revoluționare. în acest sens,
o importanță aparte o are generali
zarea principiilor
autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare, manifestate in fapt
prin aplicarea sistemului autocon
ducerii și autoaprovizionării terito
riale, generalizarea autofinanțării
bugetelor locale, autogospodăririi pe
plan edilitar. Legiferate în timp prin
diferite acte normative, acestor rea
lități li se conferă o nouă dimen
siune majoră prin consfințirea prin
cipiului esențial înscris în preambu
lul legii în prezent adoptate, și
anume acela al situării la baza
evoluției viitoare a fiecărei uni
tăți administrativ-teritoriale a pro
gramelor de dezvoltare economico-socială, ca parte integrantă
a programului general de dezvoltare
a țării. Aplicarea în viață a acestor
programe, ca și întreaga activitate
economică, social-culturală și edilitar-gospodărească se vor desfășura,
așa cum este înscris la loc de frunte
și în noua lege, „potrivit principii
lor autoconducerii, autoaprovizionă
rii, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării, cu participa
rea largă a tuturor cetățenilor la
conducerea și rezolvarea nemijlocită
a problemelor economice, sociale și
edilitare ale localităților în care
trăiesc și muncesc".
Noile măsuri și reglementări des
chid un larg orizont de activitate
consiliilor populare, în strinsă con
lucrare cu masele de cetățeni. îm
bunătățirea organizării administrati
ve a teritoriului, continuarea dez
voltării armonioase, economico-socia
le, a întregului teritoriu, în
făptuirea programelor de organiza
re și modernizare a localităților asi
gură ridicarea permanentă a nivelu
lui de civilizație, a calității muncii
și vieții întregului popor. Hotăritoare este, desigur, manifestarea vigu
roasă a voinței, experienței și capa
cității creatoare ale tuturor cetățeni
lor, participarea lor largă la Înfăp
tuirea programelor de dezvoltare a
localităților și județelor — programele
propriei lor bunăstări. Ca o adevăra
tă călăuză se constituie mobilizato
rul îndemn adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea ros
tită la încheierea lucrărilor Plenarei
Comitetului Central al partidului :
„Consiliile populare, împreună cu
locuitorii fiecărei localități, trebuie
să acționeze astfel incit fiecare oraș
și comună să devină un puternic
centru economico-social, demn de
societatea socialistă si comunistă".
Este o chemare-apel de mare ac
tualitate și responsabilitate față, de
viitorul patriei socialiste.

Sergiu ANDON

tuf
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Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist' din Irak,
Președintele Republicii Irak
BAGDAD
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea de a
vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de pace și progres pentru poporul irakian prieten.

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

Tovarășului KENNETH D.

KAUNDA

Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale,
Președintele Republicii Zambia
LUSAKA
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilei de
a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală.
Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că. actionînd pe
baza acordurilor și botărîrilor pe care le-am convenit împreună, raporturile
de strînsă prietenie și cooperare între partidele și țările noastre se vor dez
volta și diversifica tot mai mult în interesul popoarelor român și zambian. al
cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume.
Vă urez viață Îndelungată și noi succese în activitatea pe care o desfășurați pentru binele și prosperitatea poporului zambian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU

.

Cronica

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

zilei

Prin Decret prezidențial, tovarășul
Dimitrie Stănescu a fost numit în
calitate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Socialis

tv
19,00 Telejurnal • 1 Mal — raport mun
citoresc
19.20 Unitatea întregului popor, garan
ția supremă a înaintării
patriei
noastre pe calea socialismului șl
comunismului (color). Documentar
19,40 Sub tricolor, sub roșu steag ! (co
lor). Emisiune de cîntece și versuri
patriotice revoluționare
20.00 România în lume (color)
20.20 Copiii cîntă patria și partidul (co

te România în Regatul Hașemit al
Iordaniei, in locul tovarășului Teodor
Coman, care a fost rechemat.

lor). Program literar-muzical-coregrafic '
20,40 Tezele și orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu
—
program de muncă și acțiune re
voluționară
21,00 învățămînt, cercetare, producție
(color). Olimpiadele — o întrecere
care stimulează performanța șco
lară la nivelul masei de elevi
21,20 Univers, materie, viață
(color).
Emisiune de educație materialiststiințifică
21,35 Din marea carte a oatriei (color).
Producție a Studioului de film TV
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCIALE

ÎN PERIOADA 28 APRILIE - 2 MAI
Pentru asigurarea unei aprovizionări corespunzătoare a populației în
perioada 28 aprilie—2 mai 1989. uni
tățile comerciale din Capitală si din
întreaga tară vor funcționa după
următorul program :
în zilele de 28—30 aprilie : toate
unitățile comerciale vor funcționa cu
o oră peste programul obișnuit, iar
unitățile de alimentație publică dună
programul normal al zilelor res
pective.
în ziua de 1 mai : toate unitățile
comerciale vor fi închise, cu excep
ția centrelor de desfacere a presei,
care vor fi deschise intre orele
6.30—10. Unitățile de alimentație pu
blică vor funcționa după programul
zilei de duminică.

vremea
Prognoza meteorologică pentru
in
tervalul 28 aprilie, ora 20 — 1 mai, ora
20. în țară : Vremea va fi caldă, în
deosebi în zonele estice ale țării, iar
cerul temporar noros. în jumătatea de

în ziua de 2 mai : vor fi deschise,
între orele 7—10.30 magazinele ali
mentare. tutungeriile si unitățile de
desfacere a presei, sifoneriile si flo
răriile. Unitățile de alimentație pu
blică vor funcționa după programul
obișnuit al zilei de duminică.
în zonele de agrement, unitățile și
punctele de alimentație publică și
nealimentare vor sta la dispoziția vi
zitatorilor în zilele de 1 si 2 mai
după programul zilei de duminică.
Unitățile de prestări servicii si far
maciile vor funcționa în această pe
rioadă potrivit unor programe spe
ciale stabilite pentru astfel de ocazii.
(Agerpres).

vest, temporar, va ploua. în celelalte
zone ploile vor fi izolate. Vîntul va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile maxime vor fi cuprinse, in general,
între 18 și 26 de grade, iar cele minime,
în general, între 10 și 18 grade. în
București : Vremea va fi caldă, iar
cerul temporar noros
și trecător va
ploua slab. Vînt slab pînă la moderat.
Temperaturile maxime vor oscila între
23 și 27 de grade, iar cele minime între
10 și 14 grade.

URMĂTOARELE MECIURI VOR FI Șl Bl GRELE...
— Cîteva considerații după jocul de la Atena —
Rezultatul practic al partidei de
Ia Atena, dintre echipele naționale
ale Greciei și României (scor :
0—0) — partidă pe care telespecta
torii noștri au urmărit-o în transmi
siune directă — este acela că for
mația reprezentativă română a cîștigat un punct ..in deplasare". Iar,
prin aceasta, se menține in fruntea
grupei I din preliminariile campio
natului mondial, cu 5 puncte (gola
veraj 6—1), față de Danemarca —
4 puncte (golaveraj 4—2). Astfel,
după cum se anticipa încă dinaintea
începerii jocurilor preliminare, echi
pele României și Danemarcei sint
de fapt candidatele la primele două
locuri în clasamentul grupei : pro
babil, numai partidele directe dintre
aceste două formații vor decide
ordinea așezării.
în ce privește pregătirea și des
fășurarea meciului de la Atena, ele
au dat naștere la impresii foarte
diverse,
citeodată
contradictorii,
printre cei care au însoțit lotul nos
tru reprezentativ. Unii.se așteptau
la un joc ..fără probleme", alții nu
ocoleau viitoarele posibile dificul
tăți, in sfirșit, cițiva specialiști con
siderau meciul drept foarte greu
pentru formația noastră. în pofida
unor date mai degrabă favorabile
tricolorilor României. în această din
urmă categorie se aflau, din feri
cire, și conducătorii tehnici ai echi
pei reprezentative. Spunem, din fe
ricire, pentru că antrenorii Em. Jenei
și C. Drăgușln n-au Încetat o clipă
să-i pună in gardă pe jucători asu
pra dificultăților partidei, să-i în
demne la atitudine ți precauție c t
se poate de serioase pe toată durata
meciului. în general, se poate spu
ne că fotbaliștii s-au conformat
indicațiilor primite și au reușit să
ciștige „un punct în deplasare", o
contribuție de subliniat avînd-o ul
timii doi apărători — portarul Silviu
Lung și fundașul „liber" Mircea
Rednic.
Unele ziare locale au dat tonul
pentru o ambiantă de public incan
descentă, chiar cu cîteva accente ti
pic senzaționale, cu adresă la unii
dintre jucătorii noștri. Ceea ce a
avut desigur efect asupra ..tribune
lor’. bombardamentul cu petarde
fiind numai una dintre expresii. Pe
de altă parte, s-a văzut că antreno
rul elen Giorgiadis și elevii săi din
teren sint intr-adevăr supermotivați
pentru eventualitatea obținerii unui
loc secund In grupa I. Jocul ..la in
timidare”. în special impotriva lui
Hagi. Sabău și Mateut. deși nici
apărătorii noștri n-au fost scutiți de

duritățile presingului advers,
a
avut numai urmăfi limitate. Jucăto
rii noștri, in ge.neral. nu și-au ieșit
din fire. Să spunem că nici arbitrul
Schmidt-Hubert nu ni s-a părut din
tre aceia care se lasă intimidați,
contribuția sa la potolirea capetelor
inflerbintate fiind considerabilă în
momentele-cheie ale partidei...
Cum afirmau unii ziariști eleni la
masa presei, echipa Greciei a desfă
șurat cel mai bun meci internațio
nal din ultimul an. atit pe planul
combativității, cit și tehnico-tactic.
Noi am avut însă impresia că în
drăzneala localnicilor a crescut pe
măsura trecerii timpului, observind
că fotbaliștii noștri nu reușesc să
înscrie, chiar din situații dintre cele
mai limpezi. Dacă echipa noastră ar
fi marcat măcar un singur gol din
multele și marile prilejuri pe care
le-au avut in prima parte a jocului,
probabil altfel s-ar vorbi acum
despre combativitatea adversarului.
Acest' ..dacă" e preferabil să-l ex
cludem din comentarii. Adevărul
stă și în faptul că, față de formația
ce obținea rezultate lăudabile în
toimna anului trecut, echipa de astăzi
diferă în cîteva puncte. Problema
celui de-al doilea „vîrf" de atac rămtne pe masa de lucru a conducerii
tehnice. Soluția mutării lui Hagi, ca al
doilea „virf“ nu s-a concretizat pe
tabela de scor, nici în „amicalul" de
la Varșovia, nici la Atena. Posibil,
noile relații de joc in atac și în li
nia de mijloc să nu fi fost încă bine
însușite de fotbaliștii respectivi. Pină
acum era însă o certitudine că li
nia de mijlocași consacrată, cu Hagi
în rindurile ei. constituie punctul
forte al echipei naționale, deci prin
cipial nemodificabilă.
La 17 mai se vor juca partidele
România — Bulgaria și Danemarca—
Grecia. Chiar jucînd pe terenul pro
priu, echipa noastră naționali va
avea de susținut un joc dificil, așa
cum sint tonte meciurile oficiale,
cum ne-a arătat experiența proprie,
inclusiv recentă, în preliminariile
campionatului mondial, așa după
cum ne arată de altfel și multe re
zultate din celelalte grupe prelimi
narii europene.
Conducerea federației și a lo
tului reprezentativ, conducerile clu
burilor divizionare au datoria de
prim-ordin de a garanta pregătirea
fără reproș a echipei naționale. în
deplinirea obiectivului prioritar —
calificarea formației României la
turneul final al campionatului mon
dial.

Valerlu MIRONESCU

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Manifestări peste hotare consacrate aniversării

în funcțiune
- o nouă capacitate de producție

a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică,

IACOBENI - SUCEAVA,

Acum, in preajma zilei muncii,
minerii suceveni au obținut un
nou succes in activitatea pe care
o desfășoară — punerea in funcțiu
ne a capacității industriale pentru
realizarea sărurilor de mangan de
la lacobeni. Proiectată de Institu
tul de Cercetare, Inginerie Teh
nologică și Proiectare pentru Mine
reuri Neferoase Baia Mare, noua
capacitate este dotată cu utilaje
realizate în totalitate in țară, c,in
tre furnizori distingindu-se, pentru
calitatea instalațiilor realizate, în
treprinderea de Utilaj Chimic din
Făgăraș.
Amplasarea acestei unități în
zona Domelor a fost determinată
de faptul că aici se află importan
te zăcăminte de mangan. De altfel,
la lacobeni funcționa, incă din 1970,
o instalație-pilot pentru producerea
sulfatului de mangan și, din 1973,
o alta pentru carbonatul tehnic de
mangan. Ele erau dimensionate
insă la nivelul cerințelor economiei
din etapa respectivă în noua ca
pacitate se va obține o producție
de 17 ori mai mare de sulfat de
mangan și de peste 12 ori mai
mare de carbonat tehnic de man
gan decit in vechile stații. Oricit ar
părea de mari, la prima vedere, ci
frele acestea nu spun totul. De
aceea vom preciza că noua unita
re va asigura intregul necesar al
economiei naționale de astfel de
săruri. Practic, in felul acesta nu
se vor mai importa sulfat și car
bonat de mangan, materii prime
prețioase pentru industria chimică
și pentru agricultură, necesare pro
cesului de producere a biostimulatorilor.
Important este și faptul că noua
capacitate permite valorificarea su
perioară a minereurilor mai să
race in substanță utilă. Se asigură,
in același timp, o calitate superioa
ră a sulfatului și carbonatului de
mangan în comparație cu cea ob
ținută în vechile stații-pilot Și încă
un element de eficiență: consumul
de minereu la aceeași valoare a
producției-marfă este mai scăzut la
săruri decit la manganul pentru
siderurgie.
Prin urmare, suficiente argumen
te pentru constructori, montori și

beneficiar de a-și intensifica efor
turile și a termina toate lucrările
de investiții. Se poate spune acum
că toți aceștia, împreună cu proiectanții, care au venit pe șantier ori
de cite ori a fost nevoie, și-au fă
cut datoria. Pentru că atit brigăzi
le de construcții și instalații con
duse de inginerii Aurel Leuștean și
Constantin Rusu, din cadrul Antre
prizei de Construcții și Montaje
Miniere Frasin, echipa condusă de
Ștefan Tcaciuc, cit și Octav Rugină,
șef de sală cazan la centrala ter
mică, subinginerul Zaharia Rani
ță. operatorul chimist Ion Bodnar,
fochistiil Ion Danea și alti oameni
ai beneficiarului, coordonați cu
competență de inginerul Gheorghe
Cărăușu. au muncit cu pasiune și
competență pentru a conecta in
tr-un timp cit mai scurt instalația
la circuitul productiv.
Punerea în funcțiune s-a făcut etapizat și a cerut, intr-adevăr, efor
turi și o mare putere de dăruire din
partea oamenilor. Pe parcursul
montajului, inginerul Gheorghe
Cărăușu a făcut o serie de modifi
cări și adaptări la instalații, simpli
ficări de circuite și îmbunătățiri la
utilaje, care au determinat redu
cerea timpilor tehnologici și folo
sirea la parametri optimi ai insta
lațiilor. Faptul că oamenii benefi
ciarului au lucrat efectiv la mon
taj, la rodajele mecanice și probe
le tehnologice le-a permis să cu
noască in amănunțime utilajele și
instalațiile, ceea ce le va ușura ac
tivitatea in continuare. Probele
realizate pină la punerea in func
țiune arată că unitatea va putea
produgp cantitatea de săruri de
mangan prevăzută în plan.
Așadar, în bazinul Dornelor a
început să producă o nouă capaci
tate. care valorifică superior bogă
țiile subsolului patriei și asigură
intregul necesar de săruri de man
gan pentru economia națională,
realizare pe care oamenii de aici o
dedică marilor evenimente politice
ale anului. Acum, la început de
drum, să le urăm un sincer „No
roc bun !“.

Sava BEJ1NAR1U

corespondentul „Scîrrteii
*

PRAHOVA : Producție fizică peste prevederi
Apropiata zi a muncii de la
1 Mai sporește eforturile colecti
velor muncitorești ale județului
Prahova pentru onorarea exem
plară a sarcinilor de plan, in con
diții de calitate și eficiență maxi
mă. Astfel, prin aplicarea cu con
secvență a măsurilor din progra
mele de perfecționare a organiză
rii și modernizare a proceselor de
producție, folosirea cu maximă
chibzuință a materiilor prime și
‘materialelor, a tuturor mașinilor
și utilajelor din dotare, oamenii
muncii din 74 întreprinderi indus
triale au realizat integral, înainte
de termen, prevederile planului la
producția industrială, ceea ce va
permite livrarea către beneficiari

a unor produse !n valoare de aproape o jumătate miliard lei. în
același timp, 22 unități economice
au livrat în avans, la solicitările
partenerilor externi, produse de
înaltă tehnicitate, în valoare de 75
milioane Iei. Demn de remarcat
este și faptul că in unitățile eco
nomice ale județului, o atenție
sporită s-a acordat înnoirii pro
ducției, peste 40 la sută din pro
dusele realizate fiind noi sau mo
dernizate. între unitățile ce se în
scriu cu rezultate deosebite se nu
mără întreprinderile „1 Mai". „Do
robanțul", de reparații și utilaj pe
trolier Ploiești, mecanică Cimpina,
mecanică fină Sinaia, „Relaxa"
Mizil și altele. (Ioan Marinescu).

SIBIU : La export — produse mai multe, de înaltă calitate
Actionînd pentru îndeplinirea și
depășirea sarcinilor de export,
pentru a întîmpina ziua de 1 Mai
cu noi succese, harnicul colectiv
de oameni ai muncii din cadrul
întreprinderii Textile „Libertatea"
din Sibiu raportează însemnate
realizări la producția destinată
partenerilor de peste hotare. Aici
volumul exportului depășește 90 Ia
sută din totalul producției-marfă.

Pină acum s-au livrat in avans fa
bricilor de confecții cu producție
pentru export peste 170 000 metri
pâtrați țesături de cea mai bună
calitate. Depășirea planului este
rezultatul măsurilor întreprinse
pentru perfecționarea organizării
producției pe fluxurile de fabrica
ție, a utilizării cu maximum de
randament a mașinilor și instala
țiilor din dotare. (Ion Onuc
Nemeș).

ENERGETICIENII, LA DATORIE
(Urmare din pag. I)
cei 165 000 metri cubi
prevăzuți. S-au reali
zat pină acum 1.2 mi
lioane metri cubi excavatii, 25 000 metri
cubi umpluturi, 200 000
metri cubi dragaje. în
ritmul intens in care
lucrăm, pînă la 1 Mai
vom executa peste
plan, așa cum ne-am
angajat, un volum de
lucrări în valoare de
20 milioane Iei.
Același ritm înalt
de lucru îl mențin și
montorii.
Primele
părți din turbine au
sosit. Altele vin Ia
intervale
tot
mai
scurte de timp. Gra
ficul de montaj e ri
guros stabilit. Pe ore

și zile. In fruntea
montorilor se află un
om destoinic și ener
gic, inginerul Dobre
Marin. „La ceea ce
am realizat pină acum,
sintem
în
avans
față de grafice. Am
biția noastră, a mon
torilor, este să mărim
cit mai mult posibil
acest
avans.
Cele
două noi premiere ale
luminii trebuie — acesta este cuvîntul
nostru de ordine — să
aibă loc mai devreme
de datele stabilite".
împreună cu ingi
nerul Păun Pătru în
sumăm două cifre :
numai cele două hi
drocentrale de pe Du
năre au produs pină
acum o cantitate de

energie electrică de 70
de ori mai mare de
cit producția de ener
gie electrică a între
gii țări din 1938.
Minunați oameni !
Pilduitoare fapte de
muncă! Fapte de băr
băție, dăruire, eroism.
Frumoase
împliniri,
care relevă dimensiu
nea impresionantă a
iubirii de
tară, a
dragostei și recunoș
tinței fată de secreta
rul general al parti
dului, care conduce,
înțelept și cutezător,
destinele
națiunii
noastre socialiste.

Virgiliu TATARU
corespondentul
„Scînteil"

antifascistă și antirăzboinică de la l. Mai 1939
Aniversarea a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică,
antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, in organizarea căreia
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au avut un rol
decisiv, este evidențiată in cadrul unor manifestări organizate in diferite
țări. In cadrul acestora sint evocate lupta de veacuri a poporului român
pentru unitate și independență, tradițiile revoluționare ale clasei munci
toare, ale Partidului Comunist Român, sint prezentate marile realizări
obținute de țara noastră in anii glorioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu".
Se relevă, de asemenea, prestigioasa activitate internațională a condu
cătorului partidului și statului nostru consacrată înfăptuirii aspirațiilor
poporului român de bunăstare și progres, idealurilor păcii și colaborării
intre toate statele lumii.

MOSCOVA 27
(Agerpres). —
N. Chilie transmite : La Moscova
s-a desfășurat o sesiune științifică
organizată sub egida Institutului de
Slavistică și Balcanistică și a Aso
ciației de Prietenie Sovieto-Române
(A.P.S.R.).
In comunicările prezentate s-a
subliniat că marea demonstrație din
București, de la 1 Mai 1939, cele
lalte manifestații care au avut loc
în diferite localități din tara noas
tră s-au înscris ca o pagină glori
oasă în lupta eroică a P.C.R. pentru
libertatea și independența Româ
niei, pentru dreptate socială, s-au
transformat intr-o puternică mani
festare impotriva fascismului și
războiului,
numărîndu-se
printre
puținele acțiuni de amploare din
Europa care au avut loc in condi
țiile cînd fascismul era în ofensivă
și constituind o expresie a hotăririi
poporului român, sub conducerea
comuniștilor, în alianță cu alte forțe
democratice progresiste. de a se
opune fascismului și războiului, de
a apăra independenta și integrita
tea teritorială a tării.
în mod deosebit au fost eviden
țiate rolul și contribuția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei
Elena Ceaușescu la organizarea și
desfășurarea . marii demonstrații ce
a avut loc la București, la 1 Mai 1939.
S-a reliefat că tovarășul
Nicolae Ceaușescu, patriot și revolu
ționar înflăcărat, profund devotat
năzuințelor vitale ale clasei munci
toare, ale întregului popor român,
din rindurile căruia s-a ridicat, s-a
aflat in primele rinduri ale organi
zatorilor marii demonstrații, a parti
cipat activ și și-a adus o contribuție
determinantă la luptele revoluționa
re din anii crizei economice, a dove
dit o remarcabilă capacitate organi
zatorică și tenacitate in lupta pentru
dezvăluirea pericolului fascist și
mobilizarea unor forțe largi pentru
contracararea fascismului și a răz
boiului, pentru apărarea intereselor
supreme ale patriei noastre.
în continuare au fost evocate vic
toria, sub conducerea P.C.R., a revo
luției de eliberare socială șl națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
de la 23 August 1944, realizările ob
ținute de poporul român în anii so
cialismului, Îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al P.C.R.
Au fost prezentate, de asemenea,
principalele orientări ale politicii ex
terne a României socialiste, evoluția
ascendentă a raporturilor de priete
nie și colaborare româno-sovietice,
subliniindu-se că un rol determinant
în dezvoltarea continuă a conlucrării
rodnice dintre partidele și popoarele
celor două țări l-au avut întâlnirile,
de la București și Moscova, dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Mihail Gorbaciov.
în încheiere s-a arătat că sesiunea
științifică are.semnificația unui oma
giu adus tradițiilor de luptă pa
triotică. revoluționară, antifascistă
și antirăzboinică ale P.C.R., ale po
porului român, politicii consecvente,
principiale a partidului și statului
nostru de dezvoltare a relațiilor de
colaborare cu Uniunea Sovietică, cu
celelalte țări socialiste, cu toate sta
tele lumii.
Au participat reprezentanți ai
Secției internaționale a C.C. al
P.C.U.S., ai Conducerii Centrale a
A.P.S.R.. conducerea și cercetători
ad Institutului de Slavistică și Bal

• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : A douăsprezecea noapte —
18 ; (sala Amfiteatru) : Un anotimp
fără nume — 18 ; (sala Atelier) : Ulti
mul set — 18
• Filarmonica
„George
Enescu*
(15 63 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal.
Solist : Marin Cazacu — 19 ; (sala
Studio) : „Treptele afirmării artisti
.
*
ce
Carmen Roșu — vioară. La pian
Mariana Roșu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Recital
de balet — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Me
lodii, melodii — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18 : (sala
Grădina Icoanei, îl 95 44) :
A treia
țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă seară
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bătrîna și hoțul — 19
e Teatrul de comedie (16 64 60) : Re
gele loan — 18
• Teatrul „Nottara
*
(59 31 03, 6ala
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ;
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18,30
*) Teatru! Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Vlena •— 18 : (sala
Giuleștl, 18 04 85) : Jean, fiul lui Ion
- 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase
*
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ;
(sala Victoria) : Cavalcada
rîsului — 18
1!?> Ansamblul
artistic
..Rapsodia
*
Română
(13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de cîntece și dansuri populare
românești — ’8
tp Teatrul ,,Ion Creangă
*
(50 26 55) :
Toate pinzele sus — 9 ; Turandot — 18
9 Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 77. sala
Victoria) : Elcfănțelu! curios — 15 ;
(sala Cosmonauților. 11 12 04) : Teatrul
*
„Vis-a-vis
(R.F. Germania) prezintă
spectacolul „Tutti frutti
*
— 10 ; Visul
unei nopți de vară - 17.30
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — !9
• Studioul de teatru I.A.T.C. (13 72 59) :
Steaua fără nume — 18,30

cinema
• Ciclul de filme românești : Bucu
rești — file de epopee — 17 ; România
— o țară In plină dezvoltare (docu
mentar) și filmul artistic Ciprian Porumbescu : 9; 12,30; 18,30 : PATRIA
(11 86 25)
• O vară cu Mara : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Maria și Mirabela in Tranzistoria :
MELODIA (11 13 49) — 9: 11; 13; 15;
17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Francois
Villon ;
FEROVIAR
(50 51 40) — 9,30; 14: 18
• De ce are vulpea coadă : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Vacanța cea mare ; FERENTARI
(80 49 85) - 15; 17; 19, STUDIO
(59 53 15) — 10: 12,30; 15; 17; 19
• Martori
dispăruți :
GIULEȘTI
(17 55 46) — •; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) - 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Evadarea : COTROCENI
(81 68 88)
— 15: 17; 19
• Domnișoara
Aurica :
PACEA
(71 30 85) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Imposibila
iubire :
VIITORUL
(10 67 40) — 15: 18
6 Valurile Dunării: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19
• Pădurea nebună: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• Tigrul cenușiu: DACIA (50 35 94)
— 15: 18
• Iubire statornică : FLORE A SC A
(33 29 71) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială: AURORA (35 04 66)
— 9: 11: 13; 15; 17; 19
• Oricare fată Iubește un băiat :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadel :
LIRA (317171) — 9; II; 13; 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9; 11; 13; 15: 17; 19
• în toarce-te si mai privește o dată :
ARTA (213186) — 15; 17: 19
• Caz cu caz nu se potrivește : FES
TIVAL (16 63 84) — 9; 11; 13: 15: 17: 19
• Ce mai este nou pe acasă :
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13;
15; 17; 19

★

BEIJING 27 (Agerpres). — în
expunerea prezentată, la Beijing, în
cadrul unei intîlniri, a fost eviden
țiată semnificația istorică deosebită
a evenimentului sărbătorit, subli
niindu-se că marea demonstrație de
la București, de la 1 Mai 1939, a re
prezentat prima mișcare puternică
din Europa care a chemat poporul
român, clasa muncitoare din întrea
ga lume, popoarele intregului con
tinent la lupta impotriva fascismu
lui și împotriva revizuirii frontiere
lor. pentru apărarea integrității te
ritoriale și suveranității naționale., a
dreptului la libertate și independen
tă al tuturor popoarelor.
Cei prezenți au rostit cuvinte de
înaltă apreciere față de rolul decisiv
al tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu în ini
țierea, pregătirea și desfășurarea
marii demonstrații, ale cărei am
ploare și conținut i-au conferit un
rol istoric în desfășurarea mișcării
comuniste și muncitorești interna
ționale din perioada postbelică. Vor
bitorii au relevat faptul că. la 50 de
ani de la acest istoric eveniment,
poporul român, strins unit în jurul
Partidului Comunist Român și al
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în
făptuiește în mod strălucit progra
mul de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate in România.
La întilnire au participat Li Shuzheng, adjunct al șefului Secției
pentru relațiile externe a C.C. al
P.C. Chinez, Li Qiang, președintele
Asociației de Prietenie China-România, Yang Peixin, secretar general
al Școlii centrale de partid. Zhang
Ruiying, vicepreședinte al Federa
ției Sindicatelor din întreaga Chină,
Qu Jinping, director general adjunct
al Institutului pentru editarea cla
sicilor marxism-leninismului, mem
bri ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, ai altor instituții
centrale și mijloace de informare in
masă.

★

BERLIN 27 (Agerpres). — La Ber
lin evenimentul a fost marcat printr-o manifestare la care au partici
pat reprezentanți ai vieții politice
și sociale din R.D.G., ai sindicate
lor, ziariști. în expunerile prezen
tate au fost evocate lupta de
veacuri a poporului român, tradi
țiile revoluționare ale clasei munci
toare, ale Partidului Comunist Ro
mân, semnificația internațională a
marii demonstrații patriotice, anti
fasciste și antirăzboinice de la 1 Mai
1939, rolul determinant al tovară
șului Nicolae Ceaușescu și al tova
rășei Elena Ceaușescu în organiza
rea și desfășurarea acesteia. Totoda
tă, au fost puse în evidență princi
palele aspecte ale politicii interne
și externe promovate de partidul și
statul nostru în lumina magis
tralei
cuvîntări
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, la
Plenara din 12—14 aprilie a C.C. al
P.C.R.
A fost organizat, cu acest prilej, un
stand de carte cuprinzînd lucrări
social-politice, istorice și științifice,
la loc de frunte fiind expuse
opere din gindirea social-poli-

★

ULAN BATOR 27 (Agerpres). —
în cadrul unor adunări organizate
la Ulan Bator — la sediul Consiliu
lui Central al Sindicatelor, la Com
binatul de mobilă și la sediul Di
recției generale a transporturilor fe
roviare — a fost evocată, în alocu
țiunile rostite, importanța deosebită
a marii demonstrații patriotice anti
fasciste și antirăzboinice de la 1 Mai
1939 din România. Vorbitorii au re
liefat contribuția hotăritoare pe
care
au
avut-o
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu în organizarea și desfă
șurarea marii demonstrații. Au fost,
de asemenea, evocate succesele re
marcabile obținute de poporul român
in edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. îndeosebi in peri
oada de după Congresul al IX-lea al
P.C.R., de cînd la conducerea parti
dului și a tării se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. S-a subliniat
semnificația realizării strălucite re
prezentate de achitarea completă de
către România a datoriei externe,
act ce marchează dobindirea unei
depline independente atit din punct
de vedere politic, cit și economic.
Cu prilejul acestor manifestări au
fost organizate expoziții de cărți,
cuprinzînd la loc central operele to
varășului Nicolae Ceaușescu. precum
și vizionări de filme documentare
ce înfățișează realizări ale poporu
lui român in diferite domenii de
activitate.

★

HANOI 27 (Ageiprcs). — La Ha
noi a fost organizată o întilnire cu
cadre ale Comitetului Central al
Partidului Comunist din Vietnam.
Ministerului Afacerilor Externe. Mi
nisterului Comerțului Exterior, con
ducători de întreprinderi si institu
ții. reprezentanți ai presei viet
nameze.
în expunerea prezentată cu acest
prilej a fost
subliniată con
tribuția determinantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu la organizarea și
desfășurarea marii manifestații pa
triotice, antifasciste și antirăzboinice
de ia 1 Mai 1939. Totodată, au fost
reliefate ideile de excepțională im
portanță din cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al
P.C.R. din 12—14 aprilie 1989, în ca
drul căreia au fost evidențiate deplina
independență economică și politică a
țării noastre, ca urmare a achitării
întregii datorii externe, și au fost
trasate sarcini de importantă cardi
nală pentru progresul economicoșocial al tării și înaintarea fermă
a tării noastre spre comunism.

★

MADRID 27 (Agerpres). — în ca
drul unei manifestări organizate in
capitala Spaniei au fost eviden
țiate succesele pbtinute de poporul.,
nostru pe oalea făuririi, societâtiji
socialisto multilateral' dezvoltatei”
in special marile progrese înregis- ’
trate în ultimii 24 de ani în toate
domeniile de activitate, perspective
le pe care le deschide lichidarea da
toriei externe a tării.
în cuvîntul său. Jose Lopez Mar
tinez, vicepreședinte al așezămîntului cultural „Casa Castilla la Man
cha", director al revistei „La Tri
buna". a făcut aprecieri elogioase
la adresa tării noastre, a valorilor
sale culturale si istoriei românești.
Au fost de asemenea prezenta
te o expoziție de carte contempora
nă românească, la loc de frunte
aflîndu-se volume din opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu. și ex
poziția documentară de fotografii
„România ’88“. A urmat o proiecție
de filme documentare românești.
La manifestare a participat un
numeros public.

MĂREJ SIMBOL AL LUPTEI REVOLUȚIONARE
A POPORULUI ROMÂN PENTRU LIBERTATE,
INDEPENDENȚĂ Șl SUVERANITATE A PATRIEI
(Urmare din pag. I)

teatre

canistică, cadre didactice universi
tare, ziariști. A fost prezent amba
sadorul tării noastre la Moscova.
Ion Bucur.

tică și filozofică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Au fost, de ase
menea, prezentate lucrări științifice
ale tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.

bescu Vodă nr. 19. Pentru tînăruî
luptător comunist a început calvarul
altor ani de închisoare, fiind întem
nițat Ia Văcărești, Jilava, Caransebeș,
iar din 1943 internat in lagărul de
la Tirgu Jiu. Și aici, ca și la Doftana, s-a impus prin dîrzenie și
demnitatea ținutei sale, numele său
semnificînd pentru toți detinuții
comuniști și antifasciști exemplu
de hotărîre și voință de luptă,
împreună cu alti militanți din
conducerea
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a desfășurat o
susținută activitate consacrată defi
nirii obiectivelor și formelor rezis
tentei antihitleriste, anihilării re
gimului de izolare și integrării efec
tive a colectivului de deținuți poli• tici In pulsul rezistentei antifasciste
a întregului popor, a adus o con
tribuție deosebită la elaborarea și
înfăptuirea strategiei actului istoric
din August 1944.
Matur si călit la școala aspră a
luptei revoluționare, militantul co
munist Nioolae Ceaușescu a pășit
dincolo de porțile lagărului din
Tirgu Jiu la 4 august 1944. din nou
cu sentimentul datoriei partinice si
patriotice împlinite. Ducea cu sine,
ca șl în alte împrejurări, o nouă
misiune politică, de mare răspunde
re. dată de partid : sarcina mobili
zării și organizării tineretului mun
citor, a pregătirii tinerei generații
pentru a lua parte, cu arma in mină,
la eoooeea revoluției. în săptămînile ce au urmat, tovarășul
Nicolae Ceausescu a fost prezent la
numeroase ședințe șl consfătuiri or
ganizate in casele conspirative ale
partidului din București (din str.
Dunavăt nr. 33, Ferentari nr. 31 ș.a.),
în care au fost detaliate obiectivele
de acțiune ale formațiunilor de
luptă patriotice, mijloacele tactice
hotărîte de partid pentru asigurarea
succesului desfășurărilor insurec
ționale.
Experiența dobindită în anii luptei
ilegale, alesele calități morale, po
litice. organizatorice ale tovarășului
Nicolae Ceausescu aveau să se afir
me pe o treaptă mai înaltă în pe
rioada inaugurată in August 1944,

în procesul așezării temeliilor orinduirii noi, socialiste. în acest răs
timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
condus ampla acțiune de reorgani
zare pe baze legale a organizației
revoluționare de tineret, patosul său
revoluționar, consecventa cu care a
militat in acest sens avindu-și trai
nic suport in luminoasa sa concepție
privind rolul major al tinerei gene
rații in viața poporului, in cadrul
procesului revoluționar. Remarcabila
sa contribuție in toate marile bătă
lii revoluționare ale vremii, abnega
ția și energia care îl caracterizau
și-au aflat o inaltă prețuire prin alegerea sa. in octombrie 1945. la
Conferința Națională, in Comitetul
Central al P.C.R.. tovarășul
Nicolae Ceaușescu fiind la acea dată
cel mai tînăr membru al conducerii
partidului. A îndeplinit apoi funcții
de mare răspundere in conducerea
organizațiilor regionale de partid
Dobrogea si Oltenia, evidentiindu-se.
o dată mai mult, energia sa inepui
zabilă. capacitatea organizatorică,
spiritul revoluționar. încrederea in
viitorul măreț al patriei noastre.
în
anii
următori, tovarășului
Nicolae Ceaușescu i s-au încredințat
funcții de înaltă răspundere în con
ducerea unor importante sectoare
ale economiei, a armatei, a parti
dului. în 1952 a fost ales in Biroul
organizatoric, în 1954 secretar al C.C.
al P.C.R.. iar din 1955 membru al
Biroului Politic.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adus in totl acei ani o contribuție
de seamă la elaborarea și înfăptui
rea liniei politice a partidului, impunindu-se în conștiința poporului
ca un conducător cu alese calități,
cu o mare experiență și capacitate
organizatorică, statornic și profund
atașat idealurilor independentei na
ționale. Prin voința unanimă a co
muniștilor. a tuturor oamenilor mun
cii. Congresul al IX-lea din 1965
l-a desemnat ne tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
în
fruntea
partidului, cu deplină convingere
că învestirea sa constituia chezășia
unor noi și mărețe realizări.
Istoria noii ere din viata poporului
român deschisă de Congresul al
IX-lea al partidului înscrie cele mai

mărețe înfăptuiri din întreaga exis
tentă a poporului. împlinirea celor
mai îndrăznețe visuri ale acestuia :
deplina independentă economică si
politică, conducerea poporului prin
popor și pentru popor. înnoirea din
temelii a chipului tuturor așezărilor
patriei, demnitatea si gloria patriei
socialiste. Sint succese cărora la în
ceputul acestei primăveri Ii s-a
adăugat o altă istorică realizare :
achitarea datoriei externe — expre
sie a forței si vitalității economiei
noastre naționale, a justeței liniei
politice a partidului nostru comunist.
Viata si activitatea eroică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. a tova
rășei Elena
Ceaușescu dau relief
pregnant adevărului că dacă popoa
rele îsi creează personalitățile, sint
si personalități si conducători de ex
cepție care răspund în cel mai înalt
grad cerințelor timpului si aspira
țiilor oamenilor si care creează mo
dele si înnobilează întreaga lor
epocă. Cartea de istorie a multimi
lenarei existente a poporului român
oferă în acest sens numeroase exem
ple de personalități, de conducători
care au întruchipat năzuințele ma
selor si ale tării, asigurind astfel
unitatea si individualitatea poporu
lui. libertatea si independenta națio
nală. intr-un cuvînt dăinuirea isto
rică a neamului. Asemenea strălu
cite personalități sint conducătorul
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu.
în aceste zile, cînd aniversăm 50
de ani de la marea demonstrație pa
triotică. antifascistă si antirăzboinică
din 1 Mai 1939. manifestarea senti
mentelor de profundă dragoste cu
care întregul popor, in deplină uni
tate. înconjoară pe tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășa
Elena Ceausescu, este însoțită de
adeziunea plenară la politica internă
si externă a partidului si statului,
de hotărîrea fermă de a înfăptui
neabătut programele de dezvoltare
multilaterală a tării, de consolidare
a independentei ei economice si po
litice. de largă colaborare interna
țională.

Prof. univ. dr. Ștefan LACHE

O REMARCABILĂ REALIZARE ȘTIINȚIFICĂ, O CONTRIBUȚIE DE SEAMĂ

LA MAI BUNĂ CUNOAȘTERE A PROGRESULUI ȘTIINȚEI ROMANEȘTI

înalt omagiu, elogioase aprecieri
față de personalitatea și opera tovarășei

academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU
Apariția în India a volumului

„Progrese în chimia și tehnologia polimerilor"
NEW DELHI 27 (Agerpres). - Pe toate meridianele lumii, opera ști
ințifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu se con
stituie tot mai mult într-un strălucit exemplu de angajare a științei celei
mai avansate în folosul societății, de înalt devotament al omului de ști
ință față de cauza progresului multilateral, economic, social și spiritual
al națiunii căreia îi aparține, de contribuție activă, militantă la întări
rea conlucrării dintre state și popoare intr-o lume a păcii, mai dreaptă și
mai bună. Acesta este mesajul ce se desprinde din ecourile, in cercurile
științifice și forurile publice, ale importantului eveniment prilejuit de
apariția în India a unei noi ediții în limba engleză a volumului „Pro
grese în chimia și tehnologia polimerilor". Publicat în condiții grafice
deosabite de prestigioasa Editură a Academiei, volumul marchează cea
de-a cKncea reeditare în limbi străine a lucrării, care a mai văzut lumina
tiparului la Viena, Moscova, Helsinki și Tokio, apreciată pretutindeni ca
o realizatre reprezentativă pentru înfăptuirile pe tărîmul cercetării și in
gineriei chimice ale eminentului savant, activist de seamă al partidului
și statului nostru. „Progrese în chimia și tehnologia polimerilor" este,
totodată, a doua apariție editorială în India din opera tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, urmînd deosebitului succes pe
care l-a avut în rîndurile specialiștilor cunoscuta monografie „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului .

Studiind cu profund interes ma
nuscrisul. pot să afirm că ..Pro
grese în chimia și tehnologia po
limerilor" este o mare realizare
științifică — arată, in scrisoarea
de însoțire a exemplarelor omagia
le. adresată tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceausescu, academicianul Ram Narajamn Muk
herjea, profesor la Universitatea
Jadavpur din Calcutta, specialist
indian de reputație internațională
pe tărîmul chimiei. îmi exprim
ferma convingere că tipărirea lu
crării dumneavoastră in India va
contribui la o mai bună cunoaștere
a progresului remarcabil realizat
de știința românească în domenii
de vîrf ale cercetării științifice si
tehnologice.
Personalitatea dumneavoastră re
marcabilă. precum si valoroasa ac
tivitate științifică pe care o dedi
cați progresului economico-social
al României (sînt bine cunoscute
in India și oamenii de știință indi
eni dau o inaltă apreciere apeluri
lor dumneavoastră la folosirea ce
lor mai recente și importante rea
lizări ale științei, tehnologiei și ca
pacității creatoare a omului în
folosul bunăstării și progresului
omenirii.
Pornind de la realitățile zilelor
noastre, cind cursa înarmărilor
cunoaște un ritm aberant — se
spune in scrisoare —, oamenii de
știință trebuie să îndeplinească un
rol de frunte în găsirea soluțiilor
la problemele majore cu care se
confruntă lumea contemporană,
și in primul rînd la evitarea
unei catastrofe nucleare. Noi,
oamenii de știință indieni, sintem pentru promovarea acestei
filozofii si sprijinim strădaniile
dumneavoastră pentru menținerea
păcii si vieții pe planeta noastră.
Cu deosebit respect, vă rog
să-mi permiteți să folosesc această
ocazie pentru a vă exprima cele
mai cordiale salutări și urări de
bine, de noi succese în îndeplinirea
sarcinilor politice si științifice de
mare răspundere ce vă sint încre
dințate. al căror tel este asigurarea
unui viitor tot mai bun și prosper
poporului român — îsi încheie scri
soarea academicianul Ram Naraiamn Mukherjea.
Constituie o mindrie si un pri
vilegiu deosebit pentru mine să
prezint cititorilor indieni volumul
..Progrese in chimia și tehnologia
polimerilor", rezultat al prodigioa
sei dumneavoastră activități de
cercetare științifică în acest dome
niu complex, de înaltă specialita
te — arată, intr-o scrisoare adre
sată tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceausescu. prof.
Sunil Kanti Kar. secretar general
al Societății Culturale Indo-Romane din Bengalul de Vest, organiza
ție ce si-a oferit auspiciile in le
gătură cu publicarea volumului.
Reputația dumneavoastră, ca per
sonalitate de frunte a științei con
temporane — continuă autorul
scrisorii —. ca si ampla activitate
social-politică pe care o dedicați
edificării României socialiste mo
derne au constituit pentru mine
un imbold, m-au inspirat si mă
determină să-mi continui efortu
rile pentru a prezenta poporului
indian realizările muncii dumnea
voastră exemplare, puse în folosul
promovării stiintei. progresului si
păcii in întreaga lume.
în India sint deosebit de apre
ciate eforturile dumneavoastră de
dicate Întăririi cooperării între oa
menii de știință și cultură de pre
tutindeni. intensificării luptei pen
tru pace si dezarmare, pentru înlă
turarea pericolului războiului nu
clear.
Prin întreaga dumneavoastră ac
tivitate oferiți un exemplu eloc
vent de om de stiintă si persona
litate politică multilaterală, anima
tă de simțul responsabilității, nu
numai față de poporul roman, dar
si fată de viitorul omenirii si ci
vilizației umane.
îmi exprim convingerea că această lucrare, ca si cea preceden
tă, privind polimerizarea stereospecifică a izoprenului, va inspira
pe oamenii de stiintă si cercetăto
rii indieni, ce vor beneficia în cel
mai înalt grad de progresele reali
zate în domeniul stiintei polimeri
lor în tara dumneavoastră, căreia
îi purtăm cele mai alese sentimen
te de stimă — declară. în înche
ierea scrisorii, prof. Sunil Kanti
Kar.
Evidențiind evenimentul editorial
de excepție pe care îl prilejuiește
apariția în India a volumului. Dinesh Chattopadhyay. directorul Editurii Academiei, a adresat tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu o scrisoare. in

care se spune : Este un mare pri
vilegiu pentru mine să am posibi
litatea de a tipări acest volum.
..Progrese în chimia si tehnologia
polimerilor", ce reliefează, valoroa
se rezultate ale prodigioasei dum
neavoastră activități științifice de
dicate progresului cercetării in do
meniul chimiei.
Aici. în India, sînt mult apre
ciate remarcabila activitate știin
țifică si social-politică pe care o
consacrati promovării dezarmării,
colaborării si păcii, precum si ape
lurile dumneavoastră adresate tu
turor oamenilor de stiintă si cul
tură din lume, de a-si uni efortu
rile în vederea realizării unei lumi
mai bune si mai drepte, pentru gă
sirea unor soluții viabile, cu ade
vărat umaniste la problemele car
dinale cu care se confruntă 'lumea
contemporană — intre care, cu
deosebire, pericolul unui război
nuclear.
Ne exprimăm convingerea că această lucrare va contribui la o
mai bună înțelegere și la întărirea
prieteniei intre popoarele și țările
noastre, iubitoare de pace — se
spune în încheierea scrisorii.
în prefața volumului. semnată
de academicianul Ram Narajamn
Mukherjea. se arată : Prin acest
volum, academician doctor ift'Sîhef
Elena Ceausescu, om de stiintă de
amplă reputație in domeniul cer
cetării si tehnologiei polimerilor,
aduce o foarte importantă contri
buție la înțelegerea profundă a unor
aspecte esențiale in cercetările de
virf din domeniul polimerilor, cu
implicații deosebite în dezvoltarea
însemnatului potențial industrial al
acestei ramuri a chimiei moderne.
Ne aflăm in fata unei lucrări de
excepție in cadrul literaturii pri
vind polimerii, in primul • rind
pentru că academician doctor in
giner Elena Ceaușescu a îmbinat
atît cunoștințele fundamentale, academlce. cit si rezultatele cerce
tărilor de laborator cu vasta sa
experiență de conducere a muncii
științifice si tehnologice, indicind
cu înaltă competentă posibilitățile
transferului de tehnologie sere anlicatii practice în domeniul'indus
triei. al economiei in general. Lu
crarea reunește rezultate repre
zentative ale cercetărilor comuni
cate de către academician doctor
inginer Elena Ceaușescu si colabo
ratorii săi in publicațiile de specia
litate. precum si la prestigioase re
uniuni științifice naționale si inter
naționale din ultimii ani.
Dat fiind interesul autorului fată
de polimerii dienici — in special
cei sintetici —. ca si fată de elastomerii bazați pe diene, lucrarea
pune un accent deosebit pe pro
gresele recent realizate în pregăti
rea unor noi catalizatori pentru asemenea sinteze, precum si pe ca
racterizarea adecvată a polimerilor
produși pe aceste căi.
După ce- se prezintă conținutul
celor sase capitole ale lucrării. în
prefață se relevă în încheiere :
Lucrarea de față se va dovedi
extrem de folositoare pentru noile
generații de cercetători și tehno
logi indieni din domeniul polime
rilor. Volumul întrunește însușiri
le unui excelent material de in
troducere a specialistului in pro
blematica tratată cu calitățile unul
adevărat program de orientare a
efortului științific al tuturor celor
ce-și desfășoară activitatea pe tărimul cercetării și dezvoltării in
dustriale de profil.
Lansarea oficială a volumului
„Progrese în chimia și tehnologia
polimerilor" a avut loc in cadrul
unei adunări festive, la Centrul
Cultural Nandan din Calcutta.
Luind cuvintul, prof. S. K. Kar,
secretar general al Societății Cul
turale Indo-Române din Bengalul
de Vest, a spus : Constituie o onoa
re deosebită și o mare plăcere
pentru mine să deschid ceremonia
lansării oficiale a volumului „Pro
grese in chimia și tehnologia poli
merilor", realizat de academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
prestigios om de stat și savant de
renume mondial. Lucrarea pe care
o oferim astăzi publicului este re
zultatul unei activități de excep
țională valoare dedicate binelui și
progresului poporului român. Ea
face, totodată, cunoscută în lume,
prin orientarea ei constructivă,
dorința de pace a poporului român
într-un cadru de bună înțelegere
între toate statele lumii. Doresc
să-mi exprim convingerea că ase
menea acțiuni vor avea loc și în
viitor, că vom mai avea plăcutul
prilej de a lansa noi volume aparținind eminentului om de știință,
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu.

în cuvintul său,
academicianul R.N.
Mukherjea a ară
tat că . Cste deose
bit de onorat de
participarea la fes
tivitatea de.lansa
re a ..unui volum
reprezentativ din
opera eminentului
om de. știință, sa
vant de. largă recu
noaștere : interna
țională, academi
cian doctor inginer
Elena. Ceaușescu.
In urmă
cu doi
ani, cind am luat
cunoștință de pri
mul volum tipărit
în India din seria
operelor doamnei
Elena
Ceaușescu
— a arătat vorbi
torul —, am fost
profund impresio
nat de conținutul
lucrării, de valoa
rea științifică a
prodigioasei activi
tăți a autorului pe
tărîmul chimiei și
tehnologiei polime
rilor — domeniu de
vîrf al cercetării
științifice contem
porane. îmi este
deosebit de plăcut
să fiu acum din
nou asociat la această activitate,
prin faptul că am avut cinstea de
a scrie prefața remarcabilei cărți
care este „Progrese in chi
mia și tehnologia polimerilor".
Sint convins că lucrarea se va
bucura de oea mai înaltă apre
ciere din partea oamenilor de
știință din India și sînt fericit, atît
eu, cit și colegii mei, că lucrarea
a văzut lumina tiparului in orașul
nostru. Calcutta. Aș dori să subli
niez faptul că profilul lucrării nu
este exclusiv teoretic, căci volumul
prezintă, pe lingă rezultatele unor
studii aprofundate, informații cu
un valoros conținut practic, aplica
tiv, direct utilizabil in industrie.
Oamenii de știință indieni vor avea
multe de învățat din lectura acestui
volum, întrucît este, potrivit să ară
tării ca România’ este' deosebit de
avansată pe tărîmul chimiei și in
dustriei chimice. Printr-o politică
eficientă, în această țară prietenă
rezultatele cercetării științifice sînt
rapid transpuse în practică. Colabo
rarea indo-română în domeniul pe
trochimiei are o îndelungată tradi
ție. Numeroși specialiști din țara
noastră, activi în prezent in orga
nismele de stat și organizațiile in
dustriale pe tărîmul petrolului, au
studiat în România socialistă. Prin
activitatea lor, ei demonstrează in
permanență înaltul nivel al școlii
românești de chimie. Doresc încă o
dată să-mi exprim satisfacția pen
tru prilejul ce mi s-a oferit, de a
contribui la acțiunea de publicare
în India a acestei importante lu
crări științifice, acțiune pe care o
consider o cale importantă de apropiere între oamenii de știință
din .cele două țări — a spus, in în
cheiere. academicianul Mukherjea.
Am deosebita plăcere de a par
ticipa la această festivitate de lan
sare a volumului ..Progrese in chi
mia si tehnologia polimerilor", lu
crare pe care o datorăm reputatu
lui savant român, academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
prestigioasă personalitate a vieții
științifice Internationale — a rele
vat. in cuvintul său. Nirmal Bose.
ministru in guvernul statului Ben
galul de Vest. Este bine cunoscut
rolul important pe care stiintă si
tehnologia il dețin in asigurarea
dezvoltării multilaterale a econo
miilor naționale, a independenței și
suveranității țărilor în curs de
dezvoltare, a creșterii generale a
nivelului de civilizație al popoare
lor. Larg cunoscute pe plan inter
național. realizările ponorului ro
mân în dezvoltarea economico-socială, a patriei sale constituie un
elocvent rezultat al intenselor pre
ocupări ale conducerii României pe
tărîmul științei. In epoca noastră,
cind enorme mijloace financiare,
ca si cele mai avansate realizări
ale stiintei. ale gindirii umane în
general sint adesea orientate într-o direcție nefastă — cea a cursei
înarmărilor, principala amenințare
fată de specia umană —. sintem
fericiți să aflăm că într-o tară
prietenă, asa cum este România
socialistă, cel mai prestigios repre
zentant al științei naționale, acade
mician doctor
inginer
Elena
Ceausescu, a adresat, in calitate de
președinte al Consiliului Național
al Științei 'si învățămintuiui. un
apel către oamenii de știință de
pretutindeni pentru unirea efor
turilor în direcția imprimării unui
nou curs 'în cercetarea științifică
mondială — spre bunăstarea po
poarelor. a întregii umanități. Lu
crarea pe care o lansăm astăzi —
operă reprezentativă într-un dome
niu avansat al cercetării științifice
din chimie — este rodul exem
plar al unei asemenea activi
tăți. Am deplina convingere că acest
volum, ca și precedentul ce a vă
zut lumina tiparului in tara noas
tră, „Polimerizarea stereospecifică
a izoprenului", va constitui un pu
ternic stimulent pentru oamenii
de știință indieni în intensificarea
contactelor directe cu realizările
românești in domeniul chimiei —
domeniu ce constituie o preocupa
re majoră și pentru cercetarea ști

Probleme economico-sociale
Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu în dezbaterea Consiliului
de Miniștri al HR.S.S.
și tovarășul Zhao Ziyang
PHENIAN 27 (Agerpres). — Din
partea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu
au fost transmise tovarășului Zhao
Ziyang. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Chinez, un călduros salut și cele
mai bune urări de sănătate, pu
tere de muncă pusă în slujba edi
ficării orînduirii socialiste in Repu
blica Populară Chineză.
Tovarășul Zhao Ziyang a exprimat
profunda sa recunoștință pentru
salutul și urările ce i-au fost adresate și, la rindul său, a transmis
tovarășului Nicolae. Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu cele mai
sincere și prietenești urări de sănă
tate, de mari succese în neobosita
activitate consacrată unei vieți fe
ricite și prospere a poporului ro
mân, cauzei păcii și progresului in
lume.

Tovarășul Zhao Ziyang a adresat
sincere felicitări pentru succesul dobîndit de România, sub conducerea
partidului, personal a secretarului
său general, prin plata integrală a
datoriei externe, succes apreciat ca
o mare victorie, pentru realizările
multilaterale obținute de țara noas
tră in dezvoltarea sa economică și
socială.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către secretarul
general al C C. al P.C. Chinez, care
efectuează o vizită oficială de
prietenie în R.P.D. Coreeană, a to
varășului Ion Dincă, prim viceprimministru al guvernului, aflat la Phe
nian cu prilejul lucrărilor Comisiei
interguvernamentale
consultative
pentru relațiile economice și tehnico-științifice r.omâno-coreene.
In cursul întrevederii au fost evocate stadiul și perspectivele dez
voltării relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate militantă
dintre poporul român și poporul chi
nez, dintre cele două țări și partide.

Noi luări de poziție împotriva proiectelor N.A.T.O.
de „modernizare" a rachetelor nucleare tactice
R.F. GERMANIA se pronunță pentru convorbiri cu statele
Tratatului de la Varșovia
NORVEGIA subliniază necesitatea amînării unei decizii
a Alianței nord-atlantice

ințifică din țara noastră. Pe ase
menea căi, relațiile dintre oame
nii de știință din India și Româ
nia se vor dezvolta și in viitor,
spre binele popoarelor noastre, al
întregii umanități.
Elogiind, la rîndul său. presti
gioasa personalitate și opera tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, Saral Deb, mi
nistru de stat în guvernul Ben
galului de Vest, a arătat : Anga
jată în mod plenar în viata politi
că a țării sale, doamna Elena
Ceaușescu este, totodată, un om de
știință ce se bucură de o amplă
recunoaștere și prețuire pentru
activitatea desfășurată pe tărimul
științei, cu deosebire al chimiei și
tehnologiei
polimerilor. Sintem
deosebit de onorați de a adăuga in
bibliotecile noastre un nou volum
reprezentativ din valoroasa sa operă științifică, de care vor be
neficia în cel mai Înalt grad spe
cialiștii noștri, un larg public in
teresat. Prin asemenea cărți, avem
posibilitatea să cunoaștem rezulta
tele obținute în domeniul științei
de poporul prieten al României,
recunoscut în întreaga lume drept
un popor iubitor de pace, angajat
cu hotărire in dezvoltarea multila
terală a patriei sale.
în încheierea festivității de la
Calcutta a luat cuvintul M. Abdul
Bari, ministru în guvernul statu
lui Bengalul de Vest. îmi revine
onoarea deosebită de a lansa ofi
cial volumul „Progrese in chimia
și tehnologia polimerilor" — a ară
tat vorbitorul. Țin să dau expresie
admirației pe care o resimțim față
de faptul că, doamna
Elena
Ceaușescu, prim 'viceprim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste
România, este în același timp un
prestigios om de știință, plenar
angajat in eforturile pe care țara
prietenă le depune spre a-și dez
volta o economie bazată pe cele
mai avansate cuceriri pe tărîmul
științei și tehnologiei. Cu citeva
zile in urmă, am aflat din presa
internațională că România, sub
conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu, a Partidului
Comunist Român, a rambursat in
tegral datoria externă. O asemenea
realizare nu se obține ușor. Sint
deosebit de bucuros de acest mare
succes al poporului român, pe care
îl consider ca fiind și un rezultat
al unei politici juste in domeniul
științei și invățămintului. în te
meiul unei astfel de politici realis
te, poporul român a obținut rezul
tate deosebite nu numai pe plan
economic, dar și in domeniul bună
stării sociale, al științei, al intro
ducerii tehnicii noi, al educației și
culturii. De o aleasă reputație in
ternațională se bucură și politica
externă a României, apreciată pen
tru claritatea și consecventa prin
cipiilor sale, pentru realismul ei,
pentru abnegația cu cafe militează
pentru înfăptuirea unei lumi mai
bune, o lume a înțelegerii și priete
niei între toate națiunile. Cu aceste ginduri, permiteți-mi să anunț lansarea oficială a lucrării
academicianului
doctor inginer
Elena Ceaușescu, „Progrese in chi
mia și tehnologia polimerilor".
La adunarea festivă au partici
pat prof. S. Datta. președintele In
stitutului de Inginerie din Benga
lul de Vest, prof. S. Maity, direc
torul Departamentului de Ingine
rie Chimică al Institutului Tehno
logic al Indiei, prof. P. Guha. șe
ful Catedrei de Materiale Plastice
și Cauciuc a Universității Calcutta,
alți oameni de știință, conducători
ai unor organizații industriale, re
prezentanți ai mijloacelor de in
formare in masă, un numeros pu
blic. A fost de față Nicolae Finanțu, ambasadorul României in In
dia. Lansarea volumului ..Progrese
în chimia și tehnologia polimeri
lor" a fost amplu reflectată in pre
sa indiană, care a publicat rela
tarea festivității, precum și artico
le dedicate personalității de înalt
prestigiu internațional a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu și importanței lucrării.

BONN 27 (Agerpres). — R.F.G. se
pronunță pentru inițierea in oel mai
scurt timp de convorbiri cu statele
participante la Tratatul de la Var
șovia cu privire la reducerea rache
telor nucleare cu rază scurtă de ac
țiune — a afirmat joi în Bundestag
cancelarul
vest-german,
Helmut
Kohl, citat de agenția T.A.S.S.
într-o declarație guvernamentală,
Helmut Kohl s-a pronunțat, de ase
menea, pentru aminarea pînă în 1992
a adoptării unei hotărîri definitive
de către N.A.T.O. in privința produ
cerii și amplasării de noi rachete,
care urmează să înlocuiască siste
mele de rachete nucleare americane
„Lance" desfășurate pe teritoriul
vest-german. Această hotărire — a
arătat cancelarul R.F.G. — trebuie să
fie adoptată luindu-se în considerare
evoluția politică din lume și rezul
tatele ce vor fi obținute, la data res
pectivă, în toate negocierile de dezar
mare.
Pe de altă parte — relevă agenția
T.A.S.S. — cancelarul Helmut Kohl
a insistat asupra menținerii concep
ției N.A.T.O. de „descurajare nuclea

ră" bazată pe îmbinarea armamente
lor nucleare și convenționale.
OSLO 27 (Agerpres). — Norvegia
se pronunță pentru aminarea adop
tării unei hotărîri în privința moder
nizării armamentelor nucleare tacti
ce ale N.A.T.O. și sprijină ideea ini
țierii de convorbiri privind reduce
rea acestei categorii de arme.
Intr-un interviu acordat Biroului
telegrafic norvegian — reluat de
agenția T.A.S.S. — ministrul de ex
terne ai Norvegiei, Thorvald Stol
tenberg, a declarat că problema mo
dernizării armamentelor strategice
nucleare ale N.A.T.O. mai poate aș
tepta rițiva ani.
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Intr-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, Danemarca, Islanda, Nor
vegia, Finlanda și Suedia subliniază
necesitatea consolidării Tratatului
privind •neproliferarea armamentelor
nucleare. Ele apreciază că acest do
cument a adus o importantă contri
buția la menținerea păcii și stabilită
ții pe plan mondial.

ORIENTUL MIJLOCIU
• „Siria este gata să pună in aplicare orice propunere arabă
care să ducă la salvarea Libanului" • întrevederi ale Comitetu
lui Executiv al O.E.P. cu lideri ai organizațiilor palestiniene
KUWEIT 27 (Agerpres). — Minis
trul sirian al afacerilor externe, Fa
rouk Al-Sharaa, a declarat că Siria
este gata șă pună in aplicare orice
propunere arabă care să ducă la sal
varea Libanului. într-un interviu
acordat ziarului „Al Watan", din
Kuweit, — reluat de agențiile FANA
și China Nouă — el a salutat efor
turile întreprinse de Comitetul „ce
lor șase" al Ligii Arabe, adăugind că
acesta a contribuit la evitarea divi
zării Libanului. Farouk Al-Sharaa a
relevat că se întreprind în prezent
contacte cu o serie de țări pentru a
se pune capăt situației critice din
Liban. Ceea ce este necesar, a spus
el, este o acțiune serioasă comună
arabă, care să asigure, înainte de
toate, o Încetare a focului.
In altă ordine de idei, ministrul
sirian a subliniat că țara sa este
gata să depună orice efort care să
ducă la intărirea solidarității arabe.

TUNIS 27 (Agerpres). — Comite
tul Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei a avut la Tu
nis, între 22 și 24 aprilie, o serie
de întrevederi cu lideri ai organiza
țiilor palestiniene componente ale
O.E.P. Un comunicat dat publicită
ții după aceste întrevederi aprecia
ză că sarcina principală în etapa ac
tuală este continuarea și intensifi
carea revoltei palestiniene din teri
toriile ocupate — a anunțat agenția
W.A.F.A., citată de agenția China
Nouă. Participanții au respins pro
punerea primului-ministru al Israe
lului, Yitzhak Shamir, privind or
ganizarea de alegeri în teritoriile
ocupate, apreciată drept o manevră
care vizează Să elimine izolarea în
care se află Israelul pe plan inter
național și să submineze eforturile
in direcția organizării unei confe
rințe internaționale de pace consa
crate Orientului Mijlociu.

încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate
al O.N.U. privind Afganistanul
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— In Consiliul de Securitate al
O.N.U. s-au încheiat dezbaterile or
ganizate ca urmare a plingerii Af
ganistanului cu privire la agresiu
nile și amestecul in treburile sale
interne. In cursul lucrărilor, care au
durat peste două săptămini și la care
au participat reprezentanții a api’oape 40 de state, numeroși vorbi
tori și-au exprimat îngrijorarea in
legătură cu situația creată, cu pier
derile umane și materiale care se

înregistrează și cu noile obstacole
apărute în calea reglementării pro
blemei afgane.
S-a convenit ca această chestiune
să rămină in atenția Consiliului de
Securitate.

KABUL 27 (Agerpres). — Unele
cartiere ale capitalei Afganistanu
lui, Kabul, au fost din nou atacate,
joi dimineața, cu rachete de grupări
ale opoziției afgane intransigente —
relatează agenția T.A.S.S.

AGENȚIILE DE PRESA
De scurt
PRIMIRE. Erich Honecker,
cretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, l-a primit, la Ber
lin, pe Ernst Albrecht, prim-ministru al landului Saxonia Inferioa
ră, vicepreședinte al Uniunii Creștin-Democrate din R.F.G.
CONVORBIRI. Primul-ministru al
Indiei, Rajiv Gandhi, l-a primit la
New Delhi pe Nguyen Co Thach, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul de externe al R.S.
Vietnam. In cursul convorbirilor
au fost analizate aspecte ale situa
ției de pe continentul asiatic, in
principal situația din Kampuchia,
precum și probleme de interes co
mun din actualitatea internațio
nală.

REUNIUNE AFRO-ARABA. La
Tunis a avut loc o reuniune afroarabă consacrată examinării unor
probleme privind colaborarea pe
plan politic, economic, cultural și
în domeniul informațiilor. Partici
panții au aprobat, totodată, agen
da celei de-a X-a reuniuni a Co
mitetului permanent pentru coo
perare afro-arabă, programată să
înceapă la 7 iunie, în Kuweit.
ACORD. Primul-ministru al
poniei. Noboru Takeshita, șl
cretarul general al Partidului
beral-Democrat (P.L.D.), de

JaseLigu-

vernămînt, Shintaro Abe, au căzut
de acord ca, in a doua săptămină
a lunii mai. să desemneze un suc
cesor al actualului premier — au
anunțat surse ale P.L.D. Takeshita,
care este și președintele P.L.D., a
anunțat, recent, că iși va da de
misia pentru a pune capăt confu
ziei politice provocate de scanda
lul politico-financiar „Recruit".

TRANSFERARE. Comandamen
tul forțelor americane din Japonia
a hotărit ca. pină la sfirșitul anu
lui, să transfere zece avioane de
recunoaștere „RF-4C", împreună
cu personalul de servire a acesto
ra, de la baza Kadena, din Okina
wa, la baza Daikou, din Coreea de
Sud. Această acțiune reprezintă o
nouă sfidare la adresa poporului
coreean și a altor popoare iubi
toare de pace din lume, care se
pronunță pentru instaurarea păcii
în Peninsula Coreea și pentru reunificarea pașnică a patriei, apre
ciază agenția de știri a R-P-D- Co
reene — A.C.T.C.

CONSILIUL DE SECURITATE
AL O.N.U. se va întruni vineri Ia
cererea Republicii Panama. După
cum s-a mai anunțat, reprezentan
tul panamez la Națiunile Unite a
adresat președintelui pe luna în
curs al consiliului o scrisoare prin
care a informat asupra politicii
destabilizatoare și de constrîngeri

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc o ședință a
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S..
consacrată unor probleme vizind re
zultatele dezvoltării economico-socia
le a țării in primul trimestru al
anului și măsurilor, de creștere a
producției bunurilor nealimentare
de consum — transmite
agenția
T.A.S.S. In cadrul ședinței s-a arătat
că produsul național brut a crescut
cu 5 la sută, productivitatea socială
a muncii — cu 4,5 la sută, iar cir
culația mărfurilor — cu 8,8 Ia sută.
In același timp, s-a arătat că se
manifestă, și o serie de lipsuri în
diferite domenii de activitate. Ast
fel. nu s-a îmbunătățit asigurarea
cu . alimente a populației și a
scăzut ritmul de dare in folosință a
locuințelor și a altor obiective so
ciale.

Măsurile preconizate
de F.M.I.-respinse de Sudan
KHARTUM 27 (Agerpres). — Gu
vernul sudanez a respins propunerea
Fondului
Monetar
Internațional
(F.M.I.) privind devalorizarea mone
dei sale naționale, informează agen
ția T.A.S.S. In cursul convorbirilor
desfășurate la Londra între o dele
gație sudaneză. condusă de ministrul
finanțelor, Omar Nuruldein, și o de
legație a F-M.I. privind datoriile su
daneze față de această instituție.
Fondul Monetar Internațional a ce
rut Sudanului să aplioe o serie de
măsuri economice și financiare în
dreptate în primul rînd spre privati
zarea pnor întreprinderi de stat.

Iranul acuză S.U.A.
de amestec
în treburile sale
interne
TEHERAN 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Adunării Consultative a
Iranului (Majlis), Akbar Hashemi
Rafsanjani, a anunțat că, in ultime
le luni, în țară au fost descoperita
o serie de activități de spionaj în
favoarea Agenției Centrale de In
vestigații a S.U.A. Drept urmare, un
mare număr de persoane au fost arestate. Primul-ministru iranian, MiHussein Moussavi, a anunțat că
Iranul intentează o acțiune împo
triva S.U.A. la Curtea Internaționa
lă de Justiție, pentru amestec în tre
burile interne iraniene și încălcarea
acordului de la Alger dintre cele
două țâri, din 1981, transmite agen
ția IRNA.

Retragerea trupelor R.S.A.
de Ia frontierele
dintre Namibia și Angola
WINDHOEK 27 (Agerpres). — La
Windhoek s-a ..confirmat că forțele
militare ale Africii de Sud au în
ceput efectiv retragerea de la fron
tierele dintre Namibia și Angola —
informează agențiile de presă. Această retragere a fost posibilă da
torită unui acord intervenit intre
Africa de Sud și Cuba in virtutea
căruia patru unități ale forțețlor sudafricane, grupind 4 000 de soldai’
se vor instala la baze pînă la 29
prilie, permiți ndu-se astfel retrage
rea forțelor Organizației poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
in Angola.

Reîntoarcerea din Cosmos
a echipajului stației „Mir"
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Cosmonauții sovietici Aleksandr Volkov,
Serghei Krikaliov și Valeri Poliakov
și-au încheiat activitatea la bordul
stației orbitale „Mir". După cum
transmite agenția T.A.S.S.. în dimi
neața zilei de joi capsula de coborâre
a navei „Soiuz TM-7“ a aterizat la
airca 140 kilometri nord-est de orașul
Djezkazgan. Evoluția stației orbitale
„Mir" va decurge in continuare în
regim automat, pină la sosirea unui
alt echipaj.

economice și politice desfășurate
de S.U.A. fa(ă de Panama.

INTR-UN DISCURS, regele Hus
sein al Iordaniei s-a referit la re
centele manifestații de protest îm
potriva creșterii costului
'
vieții,
care , s-au desfășurat in unele orașe din sudul țării. Suveranul
iordanian a atribuit aceste ma
nifestații im .prumuturilor
_______
____
grele
care apasă asupra economiei. 'fel a
arătat că Iordania trece în pre
zent printr-o perioadă dificilă din
punct de vedere financiar, care re
clamă eforturi sporite și o respon
sabilitate comună. Regele. Hussein
a chemat cetățenii țării să se bizuie pe mijloace proprii, in spe
cial prin reducerea cheltuielilor și
participarea la inviorarea econo
miei.
O EROARE DE PILOTAJ a stat
la baza catastrofei aviatice de ia
18 aprilie din Cuba, cind un avion
militar „Mig-21“ s-a prăbușit intr-p zonă a orașului Holguin, provocînd moartea unui pilot, rănirea
a cinci membri ai echipajului și
distrugerea parțială a unui număr
de edificii.

UN PUTERNIC URAGAN s-a abătiit asupra unor regiuni din zona
centrală a Republicii Bangladesh.
Potrivit unor date oficiale, incă in
complete, cel puțin 400 de persoa
ne și-au pierdut viața, iar alte cite
va mii au fost rănite. Vintul, care
> a suflat cu o viteză de 140 km pe
oră, a distrus citeva mii de locuin
țe, unități industriale, culturile agricole de pe o suprafață de 158
kilometri pătrați. Cele mai afec
tate sint districtele Manikganj și
Narsingdi.
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