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IN INTIMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
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ÎN ABATAJELE DE CĂRBU- De la începutul anului și pină în prezent, oamenii muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ SĂR- 
MĂȘAG, județul Sălaj, au extras peste plan 1 700 tone cărbune net. Începind cu luna aprilie, în mai multe sectoare de exploatare s-au organizat decade-record in producție, minerii angajîndu-s« să întîmpine ziua de 1 Mai cu noi și însemnate succese în muncă. Astfel, in prima decadă a acestei luni, colectivul din sectorul minier Sărmășag II a extras suplimentar 2 000 tone de cărbune. În această perioadă, cel mai mare spor de producție a fost obținut în abatajul frontal cu complex mecanizat, unde activitatea este condusă de comunistul Ilie Ghiran, unul dintre cei mai destoinici mineri-brigadieri. De un înalt spirit de răspundere dau dovadă și minerii din sectorul Sur- duc, condus de Teodor Vale, unde de la începutul anului s-au extras suplimentar 1 600 tone cărbune. (Eugen 
Teglas).

PRODUCȚIE FIZICĂ PES
TE PREVEDERI. In intimpinarea zilei de 1 Mai, oamenii muncii din IN
DUSTRIA JUDEȚULUI HARGHITA inscriu noi lapte de muncă in cronica întrecerii. Astfel, prin temeinica organizare a proceselor de producție, folosirea cu indici superiori a utilajelor din dotare, larga promovare a progresului tehnic, numeroase colective muncitorești au reușit să obțină suplimentar importante cantități de produse, concretizate in mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin așchiere, produse ale industriei electronice și mecanicii fine in valoare de peste 4,5 milioane lei, 73 tone utilaj metalurgic, 140 metri cubi prefabricate din beton armat, 4 760 metri cubi cherestea și alte produse solicitate de beneficiarii interni și partenerii externi. (I. D. Kiss).

PRODUCTIVITATEA MUN
CII - ÎN CONTINUĂ CREȘ
TERE. Acționînd în spiritul sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind îndeplinirea e- xemplară a prevederilor de plan pe acest an, oamenii muncii din IN
DUSTRIA JUDEȚULUI BUZĂU obțin rezultate deosebite in realizarea unui indicator de bază al eficienței economice — sporirea productivității muncii. Prin organizarea temeinică a activității productive și buna a- provizionare tehnico-materială, prin folosirea judicioasă a capacităților de producție în numeroase unități economice se înregistrează importante creșteri la productivitatea muncii. Astfel, în perioada care a trecut din acest an. nivelul planificat al productivității muncii a fost depășit cu 15 426 lei pe persoană la Fabrica de regenerare a u- leiurilor minerale Rimnicu Sărat, cu 10 379 lei la întreprinderea viei și vinului, cu 2 743 lei la întreprinderea <ie tîmplărie metalică și cu 1 297 lei la Filatura de lină pieptănată. (Stelian Chiper).

SOLUTII EFICIENTE LA 
EXECUȚIA ECLUZEI DE LA 
NĂVODARI. Desfășurînd întrecerea socialistă în cinstea de 1 Mai, constructorii din cadrul 
CENTRALEI DE ANTREPRIZA 
PENTRU CONSTRUCȚII HIDRO
TEHNICE CONSTANȚĂ au atins un nou stadiu în executarea noii magistrale de ape Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari : începe
rea lucrărilor de betonare Ia ecluza 
de la Năvodari. Pentru realizarea a- cestui obiectiv, care este compus din două camere în lungime de 145 metri, cu deschiderea de 12,5 metri fiecare, asemănătoare cu cele ale ecluzei de la Ovidiu, constructorii vor pune in operă 120 000 metri cubi de beton de mare rezistență, produs la Medgidia, și 5 000» Folosind experiența realizarea celorlalte Canalul Dunăre — precum și condițiile renului, colectivul de proiectanți elaborat o serie de soluții originale, prin care termenul de construcție a ecranului de protecție a fost redus cu 3 luni și jumătate. (George Mi- 
hăescu).

tone oț.el-beton. acumulată la ecluze de pe Marea Neagră, specifice ale te- a

ÎNSĂMÎNȚĂRILE - MULT INTENSIFICATE
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printr-o puternică mobilizare a tuturor forțelor de la sate!

• Opțiunea tinerelor familii : temporarul a devenit 
definitiv © Scurta, dar semnificativa istorie a transfor
mării unei comune în oraș © Stimulatorul progresului 

dezvoltarea economică— Sint get-beget. tament personală, la scară,muncă bine retribuit în Capitală. La Topoloveni’ am fost trimis să ajut la punerea pe picioare a întreprinderii de supape și bolțuri. Mă credeți sau nu. dar m-am ho- tărît: renunț la București și mă mut aici. Caut o casă. 1"dină de pomi, aduc f acesta confortul urban, încă ceva pra : mai niște.Sint cuvintele lui Dumitru Ileana, șef al serviciului personal- învățămint de la întreprinderea de supape și bolțuri. Si nu e singurul care a făcut o asemenea Nina Geantă, si energica primăriță a Topolovenilor. ne spune că multi din cei ce au venit să lucreze temporar la a- ceastă întreprindere, aici au rămas. îndeosebi cei tineri. îndră-

cu gră- și-mi familia. Orașul 1 îmi oferă tot Și pe deasu- multă li-

gostiți nu minunatele vii ce împresoară localitatea. ci si de cite o tinără și frumoasă colegă, topoloveancă, bineînțeles. ..Numai în ultimul timp, iși a- mintea dînsa. am oficiat vreo 12 căsătorii, mai toate miresele fiind de la întreprinderea de supape și bolțuri. Acum citeva zile chiar, doi subin- gineri — el și ea — s-au unit sub numele de „familia Preda". Sint convinsă că vor mai urma curind și altele, media de vîrs- tă a colectivului fiind de numai 23 de ani. lai- tinerele familii își întemeiază cămine. în care copiii sint grabnic așteptați și bine- veniți. în acest an, indicele de natalitate a ajuns la 18 la mie. De la începutul anului au fost eliberate peste 150 de certificate de naștere, pentru tot atîtea băieți. Este, doială. un statorniciei".Cum se explică tracția exercitată

acest mic orășel așezat intre doi puternici ..magneți" - la 19 km și la circa 90înțelegi, să-i asculți meni, pe să-ți povestească ei cum a devenit fosta comună o așezare urbană. Căci Topoloveni nu era o comună oarecare. Aici își avea reședința pe timpuri un politician burghez, mare bogătaș. îmbrăcat mereu .demonstrativ în straie țărănești și care „proteja", in mod deosebit comuna, in scopuri pur propagandistice, încît să fie înfățișată ca „model" de dezvoltare. Și, cu tot regimul privilegiat, cit de jalnic era acest „model" ! Construcțiile acelei perioade erau exclusiv destinate prelucrării. și vînzării vinului. deci pivnițe și cîrciumi care, de fapt,

- Pitești București km ? Ca trebuie pe oa- localni'ci,

și-au in- ef orturile pentru a încheia însămînțările pină la 20 aprilie, așa cum a indicat conducerea partidului. Datorită muncii. politice și organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid, de consiliile populare și organele agricole pentru mobilizarea mecanizatorilor. cooperatorilor și specialiștilor, pentru organizarea temeinică a muncii în cimp și folosirea cu randament înalt a tractoarelor și utilajelor agricole, in săptămîna care se încheie, vitezele zilnice la semănat au crescut foarte mult. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină în seara zilei de 12 aprilie au fost însămînțate 2 111 758 hectare, reprezentind 45 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva. Creșterea ritmului lucrărilor trebuie să concentreze în continuare, in aceste zile, toate forțele din agricultură. Și aceasta întrucît sfecla de zahăr mai este de însămînțat pe 7 la sută din suprafața destinată acestei culturi, floarea- soarelui pe 13 la sută, iar cartofii de toamnă mai sint de plantat pe 41 la sută din terenurile prevăzute. Cu viteze zilnice mult mai mari decît pină acum trebuie să se lucreze Ia semănatul porumbului și soiei, deoarece această lucrare a fost efectuată numai pe 23 la sută și, respectiv, 21 la sută din suprafața planificată.
IN spiritul sarcinilor subliniate 

LA ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV ĂL C.C. AL P.C.R. DIN 12 APRI
LIE. ESTE NECESAR CA ORGANELE ȘI 
ORGANIZAȚIILE DE PARTID, OAMENII

Oamenii muncii din agricultură tensificat in ultimele zile pentru a.......................................  " MUNCII DIN AGRICULTURA, ORGANELE 
AGRICOLE SA ACȚIONEZE ÎN CONTI
NUARE — “ -------------------- --------------
PENTRU A FOLOSI LA MAXIMUM CON
DIȚIILE PRIELNICE DE UMIDITATE DIN 
ACESTE ZILE, ASTFEL ÎNCÎT PRINTR-O 
BUNA ORGANIZARE A MUNCII, PRIN 
MOBILIZAREA TUTUROR FORȚELOR DE 
LA SATE, A MIJLOACELOR MECANICE 
EXISTENTE SĂ SE ASIGURE TERMINA
REA ÎN TIMP CÎT MAI SCURT, PÎNĂ LA 20 APRILIE, A ÎNSĂMÎNTARILOR DE PRI
MĂVARA. DE ASEMENEA, AȘA CUM A 
INDICAT CONDUCEREA PARTIDULUI, 
ESTE NECESAR CA MINISTERUL AGRI
CULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE, 
COMITETELE JUDEȚENE DE PARTID, 
CONSILIILE POPULARE, O DATĂ CU BUNA 
ORGANIZARE A MUNCII, SA EFECTUEZE 
UN CONTROL RIGUROS PE TEREN ASU
PRA MODULUI ÎN CARE SE EXECUTA 
LUCRĂRILE AGRICOLE, ÎN CARE SÎNT 
RESPECTATE CONDIȚIILE DE CALITATE 
ȘI AGROTEHNICE, PENTRU A SE OBȚINE 
RECOLTE SPORITE ÎN ACEST AN.Accelerarea la maximum a ritmului însă- mînțărilor și efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate constituie în momentul de fată sarcina centrală a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare și organelor agricole. Lor le revine îndatorirea de mare răspundere de a mobiliza puternic la muncile agricole pe toți mecanizatorii, specialiștii, pe ceilalți oameni ai muncii dc pe ogoare, in scopul creșterii substanțiale a vitezelor .de lucru și respectării normelor de calitate la semănat.

Lecția griului
Las ploile să-mi cinte pe umeri și pe tîmple 
Citind în griul verde cuvinte aurii
Și înțeleg cum fructul urmează să se-ntîmple 
Doar după jertfa-ntreagă a florii timpurii.

Mi se mai sparg suB gene și amintiri cernite, 
Dar grîul mi le șterge cu mătăsosul fir 
Al ierbii sale crude în care simt pornite 
Cascadele stelare cu valuri de safir.

Și cînd se-ntorc cocorii prin vadurile zării
Purtați de-un dor pe care n-am să-l cuprind nicicînd 
Descopăr înc-o dată că n-am de dat vînzării 
Iubirea pentru grîul care-mi răsare-n gînd.

De mic copil mă doare cinstita lui dovadă 
Pierdută-n nemurire și întrupată-n pîini
Ca un ochean prin care doar drepții pot să vadă 
Cîtă lumină-ncape între muncite mîini.

N-am să mă laud lumii că-s înfrățit cu grîul, 
Dar nici n-ascund mîndria aceluiași destin 
Și numărînd pe boabe cit soare duce rîul 
Refuz doar bunăstarea unui banal festin.

îndrăgostit pe viață, cum numai grîul poate 
Să dovedească țării statornicia sa, 
Despre iubiri scriu zilnic și le adun pe toate, 
Oricîte mări de stele pe ochi m-ar apăsa.

Chiar dacâ-mi trec prin suflet și clipe de-ndoială 
Cer griului iertare și aflu din priviri
Că numai casa țării păstreazâ-n tencuială 
Căldura fără care n-am răsări-n iubiri.

George ȚĂRNEA

■V

Sandu CRISTIAN

Coloana fără sfîrsit...Este un fapt de ordinul evidenței că din literatura tuturor timpurilor, din marile Cărți ale omenirii ne privesc o seamă de eroi exemplari ce propun modele de acțiune titanică pusă în slujba omului. Fiecare epocă a avut oamenii ei noi, eroi reprezentativi care au întruchipat aspirațiile și virtuțile majore ale umanității. Mitologia conservă, într-o vastă tipologie, încarnarea acestor virtuți și aspirații. Eroii sintetizează, potrivit mentalității răsfrînte în oglinda mitologiei, reperele supreme ale linei aspirații unice : dorința de perfecțiune proprie spiritului uman. Firește, cei vechi au cedat zeilor puterea de a întrupa condiția umană către care visau. Omul epocilor moderne stă sub semnul, lui Prome- teu : și-a asumat destinul încercînd în chip eroic să-I modeleze potrivit voinței și intereselor lui. Asemenea exemplare nu se nascsau pe loc gol. Ele sint făurite de istorie, de condițiile materiale și spirituale proprii fiecărei epoci, potrivit unui specific inconfundabil în care tradițiile unui popor se împletesc cu nesecatul său spirit creator, cu forța de a răspunde necesității istorice ineluctabile, de neocolit.Scriitorul, „suflet în sufletul neamului" său, martor și participant la evenimentele lumii în care trăiește, este, cum spunea un mare critic, un raportor al umanității. Vaste cutii de rezonanță ale spiritului vremii lor,' în operele de seamă pulsează sîngele realității, al istoriei și al vieții oamenilor. Domeniu al libertății, literatura este cu toate acestea „prizoniera" adevărului despre un om. o lume, o epocă. Definind mentalitatea și literatura evazioniste, Marin Preda scria : „Ea (această maladie — n.n.) constă în ocolirea premeditată, programatică a problemelor reale și obsedante ale timpului și societății noastre contemporane și in evadarea, cu ajutorul unor torente de cuvinte și imagini, într-un univers al închipuirii, care nu reprezintă nimic din ceea ce frămîntă nici măcar conștiința scriitorului evazionist, necum conștiința contemporanilor săi". 
Conștiința contemporanilor săi : izvorul și garanția unei mari și adevărate literaturi, pe care autorul „Moromețiior" a scris-o și a oferit-o cu înaltă conștiință politică și profesională contemporanilor săi. „A scrie pentru cei mulți înseamnă a scrie pentru multă vreme". Literatura română de azi, îndeosebi aceea seri-

să în ultimii 20 de ani, a înregistrat izbînda multor opere de seamă importante prin adevărul lor omenesc, prin problematica reală și majoră, prin bogăția conținutului de idei și înălțimea orizontului lor filozofic, prin angajarea lor decisă în miezul actualității : dind seama despre eroii acestui timp, . despre făurirea dramatică și plină de măreție a noii condiții umane, despre relația omului cu istoria și cu ceilalți constructori ai acestei istorii. De la „Străinul" lui’ Titus Popovici la „Facerea lumii" de Eugen Barbu, la „Vînătoa- rea regală" de D. R. Popescu ori de Al. Ivasiuc sau „Dragostea și revoluția" Dinu Săraru, valoroase ale ani aduc o impresionantă patetica confruntare individului cu destinul și-l ia in stâpinire, de adevăr ce mis- dornică de a cit mai deplin mijloacele cu înaltele scopuri spre care năzuiește, despre voința de a ridica relațiile dintre oameni pe soclul unei etici noi, revoluționare, socialiste. Firește, nu mai credem astăzi că omul nou, eroul literaturii contemporane, este expresia unei dorințe utopice sau produsul unei fabricații de laborator. Adevăratul „laborator" în care se făurește noua condiție umană, conștiința revoluționară, este vasta și complexa realitate a muncii, viața clocotitoare din jurul nostru, cu luminile și umbrele ei. Ca atare, o concepție simplistă, leneșă și confortabilă, care împărțea personajele în buni și răi, in „îngeri" și „demoni", a ieșit din uz, pierzîndu-și actualitatea. Ea a lăsat locul unei gîndiri artistice mature, unei înțelegeri nuanțate. Eroii nu mai sînt cîntăriți în balanța unor principii dogmatice și simplificatoare, au evadat din tiparele unei estetici de cabinet. Ceea ce nu înseamnă cituși de puțin, pe de altă parte, că viața însăși nu ii propune, cu forța și pregnanța realității, paginii de roman. Am asistat, astfel, in acești ani la impunerea unor cărți care, departe de a prelua vechile scheme, au conturat chipul unor eroi autentici, oameni care trăiesc cu sinceri-

de cărțile acestor mărturie despre a

(Continuare în pas. a IV-a)

a poporului român 
apropiat ziua victoriei

cu cel puțin șase luni
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Campania 

agricolă 

de primăvara, 

desfășurată 

exemplari

!N JUDEȚUL BOTOȘANI:

Restanțele pot fi 
grabnic recuperate

AGRICULTORII IÂWMIȚEN1 SE BAT PENTRU CAUTATE!Cu hotărîrea de a încheia lucrările pînă la 20 aprilie și cu încrederea că vor fi ajutați în soluționarea unor probleme, ei depun toate eforturile pentru asigurarea în acest an a unor producții pe măsura cerințelor și a marilor posibilități pe care le oferă Bărăganul ialomițeanDe la peste 30 de grade, cit a fost temperatura cu cîteva zile în urmă in anumite zone ale județului Ialomița, . ea, a coborit brusc, ieri. 13 aprilie, la ora 14 la 11 grade. Pe multe, sole, profitind de căldura excesivă pentru această perioadă, au răsărit sfecla și alte culturi semănate mai devreme, iar rindurile drepte care iți atrag privirea vorbesc despre responsabilitatea cu care s-a lucrat pentru calitatea lucrărilor. Ieri, așa cum spuneam, temperatura scăzută și vintul parcă mai puternic decit zilele trecute au făcut activitatea in cimp mai dificilă. Dar cimpul, pretutindeni pe unde am trecut, cunoștea aceeași activitate, oamenii munceau cu aceeași indîrjire pentru a trece peste aceste condiții. Pentru că așa este ih agricultură.Sint oameni excepționali. Ca să-ți tremure, de frig mina pe volan... la semănat e un fapt mai puțin obișnuit, dar ca să „arzi" pentru soarta recoltei este un fapt devenit comun.Să începem relatarea nu de la capăt, ci de la ceea ce ne-a impresionat în mod deosebit. Pe o solă a C.A.P. ...nr. 2, vedem de la distanță, într-o cabină . a tractorului, două culori : albastru și galben. Doi oameni. Era mecanizatorul și lingă el inginera Floarea Mihăilă, șefa fermei. Era l’rig
Manasia, apârținînd fermei

ExemplulRelatăm in continuare ceea ce am văzut pe cimp. fapte, situații care ii exprimă pe oamenii chemați să îndeplinească acum, in aceste zile, cea mai importantă muncă de care depinde plinea țării.Ne îndreptăm spre terenurile C.A.P. Drăgoeșți., Organizarea muncii este f 1_ ' ——L.',.' totală de 2 460 hectare, peste 50 la sută a fost, semănată.. Ritmul înalt dă lucru din această unitate se explică prin perfecta sincronizare a activității intre secția de mecanizare și cooperativa agricolă, și fiecare fermă în parte. Explicabil dacă ținem seama de faptul că președintele cooperativei, Ion Baciu, este și șeful secției de. mecanizare, că ordinea ce există in organizarea activității fiecărei formații a asigurat creșterea ritmului de lucru de la o zi la alta. Fapt notabil, aici, schimburile de noapte au funcționat cu randamente foarte bune, pentru că, practic, pe tractoare, la pregătirea terenului in schimbul II au lucrat toți cei care știu să conducă tractorul. începînd cu secretarul comitetului comunal de partid, care in această cam-

DE LA ECHIPA DE REPORTERI A „SCÎNTEII"

și vintui răscolea țarina proaspăt brăzdată. Laudă specialiștilor și laudă femeilor inginere, care nu sint puține în agricultura județului Ialomița, ca de altfel și în întreaga țară, laudă mecanizatorilor (printr-o întimplare ne-a fost dat să găsim mai mulți băieți tineri) care înțeleg să fie. mereu la datorie, indiferent de vreme, de la prima oră a dimineții.Specialiștii sint la datorie și, alături de. ei, dîndu-le sprijinul necesar — activiștii de partid de la județ și de . la comune, cadrele de conducere din agricultura județului sau de la consiliile agroindustriale.Oamenii sînt la datorie ! Sint, pe ansamblul agriculturii județului, multe, foarte multe exemple bune, sint și destule unele care cale, altele Citeva din
probleme de soluționat, depind de organele lo- ce depășesc puterea lor. ele sint consemnate încaseta intitulată „Stadiul lucrărilor și cîteva opinii ale specialiștilor de la direcția agricolă'*.

comuniștilorpanie a lucrat 5 nopți, cu președintele și inginerul-șef al coope-, rativei, șefii de fermă, vicepreședintele consiliului popular, șoferii de p(e autocamioane ș.a. Faptul că mecanizatorii care lucrează in cursul zilei Jn pregătirea terenului, la erbici-:. _ Tr,.,,.. .. dat și semănat sînt odihniți asigură:,foarte bună. Din -suprafață’' 'un' randament. inalV de lucru sin : schimbul obișnuit de zi. Sînt mecanizatori care :-realizează curent sj20 de hectare la semănatul porumbului. Aflăm că in toamna trecută cooperativa a realizat pe suprafața de 960 hectare o producție medie de porumb Ia hectar de 7 320 kg boabe. Analizînd modul gurate condițiile pentru viitoarea se poate afirma agrofondul pregătit pentru germinația boabelor și dezvoltarea plantelor este in măsură să asigure o producție de cel puțin 8 000 kg porumb boabe la hectar, iar pe cele 300 hectare prevăzute să fie cultivate în sistem "intensiv ambiția mecanizatorilor și cooperatorilor este de a realiza cel puțin 20 000 kg porumb știuleți Ia hectar.

în care au fost asi- tehnice și materiale recoltă de porumb cu deplin temei că

semănatul„Încheiem
la termenul stabilit!“/

0 apreciere-angajament a organizațiilor de partid 
din unități de frunte în agricultura județuluiPe: terenurile C.A.P., Alexeni ii Intilnim pe Ion Moldoveanu, președintele consiliului agroindustrial Girbovi. Prima veste pe care o primim este că două unități din acest consiliu agroindustrial — cooperativele agricole Ion Roată și Alexeni — vor încheia campania de însămințări a culturilor de primăvară pe 17 aprilie, iar celelalte două — cooperativele agricole Girbovi și Valea Măcrișului — pe 19 aprilie.Ne-am interesat, pentru a prezenta ca eventuale elemente de generalizare, direcțiile de acțiune adoptate, care au permis ca acest consiliu, agroindustrial să înregistreze un ritm de lucru superior și ca, implicit, in- sămințările să fie mult avansate față de media pe județ. Aflăm că în ziua de 10 aprilie comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole a făcut o analiză temeinică a stadiului insămînțărilor pînă la acea dată. Cu acest prilej

in funcție de situația concretă din fiecare consiliu agroindustrial au fost recalculate vitezele zilnice de lucru ce trebuie realizate, astfel incit în toate unitățile agricole din județ în- sămințarea culturilor de primăvară să se încheie pină pe data de 19 aprilie.în acest consiliu se seamănă zilnic cu mult mai mult decît s-a prevăzut, intre 700 și 760 ha pe zi.Cum reușiți ? — l-am întrebat pe tovarășul Ion Moldoveanu. „Am să vă spun' doar că, din punct de vedere organizatoric, prin activitatea organizațiilor de partid, a conducerilor de unități, âu fost asigurate toate condițiile pentru ca semănatul să se desfășoare neîntrerupt, fără pauze, de la prima oră a dimineții, pină seara tirziu. cînd se întunecă. Ne-am creat front de lucru la semănat pentru cel puțin două zile. Acest lucru a fost posibil prin faptul că 80 de . tractoare lucrează în schim-

Nu e bine așa! Relatam mai sus despre hotărîrea și măsurile luate in consiliul agroindustrial Girbovi de a incheia semănatul cel tirziu pină la 19 aprilie. Este un lucru demn de toată lauda, și el exprintă, in fond, capacitatea de organizare, hotărirea și abnegația oamenilor de aici de a realiza producții cel puțin la nivelul acelora care i-au' făcut cunoscuți in to;ată țara. Dar cind am afirmat la ihceputul acestui capitol că...nu e bine așa", ne-am referit la unele aspecte care arată o ..tehnologie" absolut păgubitoare. Pe alocuri, cum te îndepărtezi de șosele, calitatea lucrărilor incepe să lase treptat de dorit. La ferma nr. 1 a C.A.P. Alexeni. pe o solă de peste 100 de hectare, resturile vegetale rămase in arătură de la recoltarea porumbului acoperă in

așa măsură terenul încît cu orice mijloacepoate fi curățat și pregătit corespunzător pentru semănat. Doar ici- colo cițe un semn că s-au adunat ceva resturi vegetale, cărora li s-a dat foc. și asta către capetele solei, exprimind parcă tendința de care vorbeam la inceput ca „marginea" să fie cit mai bine. Altfel, oamenii pe care i-am intilnit aici pe un cimp larg cit nu poți cuprinde cu ochii. în primul rînd. desigur, mecanizatorii, iși făceau datoria. Ne-am întrebat doar de ce aici — spre deosebire de taberele de cîmp, pe care le-am văzut în aceste zile in mai multe, județe și chiar in multe unități agricole din Ialomița — mecanizatorii nu puteau avea măcar o supă caldă, mai ales pe o asemenea vreme foarte rece.

mecanice s-ar lucra nu

Priveam terenurile in lung și-n lat. Aceleași pe care le văzusem cu două zile în urmă. Contrastul dintre imaginile reținute intr-un interval de 48 de ore ne îndemna să credem că ne aflam în alt loc. Și totuși sint aceleași terenuri, cele ale cooperativei agricole din Leorda. Înainte cu numai două zile, aici era liniște. Singurul care „muncea" era soarele, ce părea că va stoarce brazdelor pină la ultima picătură de.apă. Revenind pe aceleași locuri, constatăm că. se muncește intr-un spirit de ordine și disciplină. în intervalul celor două zile ale primei părți din această săptă- mînă am constatat asemenea contraste. intre ce a fost și ce este, și la Bucecea, Corni, Vorona, Stîncești, Darabani, Bajura, J-Iavîrna, Concești. Cum s-a produs această schimbare?Activitatea de partid a fost concentrată în direcția mobilizării tuturor forțelor la executarea însămînță- rilor. utmărindu-se. totodată, creșterea răspunderii pentru calitatea lucrărilor. Marți, la puțin timp după asfințitul soarelui, la comitetul județean de partid a avut loc o ședință de lucru ce s-a prelungit pînă aproape de miezul nopții. „De ce nu sint folosite la lucrările agricole toate tractoarele din dotare?", „De ce nu s-au asigurat condițiile necesare pentru a se lucra și in timpul nopții?", ..De ce pentru o porțiune mică de teren încă umed întirzie semănatul pe o tarla de zeci de hectare?". „De ce unii specialiști nu sînt prezenți, oră de oră, alături de mecanizatori?". S-au pus și alte asemenea întrebări, fiecare pornind de la situații reale, constatate pe teren. întrebări la care inginerul Dumitru Simean. directo- 1 rul direcției agricole a județului, alte cadre cu munci de răspundere în organele locale de partid și de stat, n-au găsit răspunsuri edificatoare. Fiindcă în fata adevărurilor evidente orice justificare însăilată devine ridicolă. Dacă nu chiar penibilă. Dezbaterea a continuat cu a- doptarOa unor măsuri concrete, la aplicarea cărora s-a trecut chiar în noaptea respectivă. Era prima „noapte albă" a acestei campanii agricole pentru toți activiștii de partid și de stat, pentru toți factorii de la nivelul județului implicați în organizarea și buna ei desfășurare. Ce a urmat ?Așa cum arătam la început. în decurs de numai două zile, priveliștea cimpului s-a schimbat radical. laicei care au determinat această schimbare au fost tocmai activiștii care au acționat energic în vederea intensificării lucrărilor. Să exemplificăm. La cooperativa agricolă din Leorda, în numai două zile și două nopți de lucru a fost însămînțată cea mai mare parte din suprafața destinată a se cultiva cu sfeclă de zahăr, plante furajere și cartofi. „Oricum vor evolua condițiile climatice — ne spunea Veronica Podovei, primarul comunei, duminică încheiem toate celelalte lucrări, trecînd la însămîn- țarea porumbului. Cu forțele de care dispunem putem termina și această lucrare in cel mult 7 zile pe toate cgle 460 hectare stabilite".Lucrurile s-au petrecut aproape la fel și la cooperativa agricolă vecină, cea din Bucecea. Cum se acționa cind am revenit pe ogoarele aceleiași unități ? Pe sola „Lingă sat", măsurînd 70 hectare, lucrau trei combinatoare. trei mașini de plantat cartofi, 12 atelaje ce aduceau sacii cu sămînță și cu îngrășăminte chimice și peste 40 de cooperatori. Găsindu-1 alături de ei, inginerul- șef al unității, Augustin Savan, ne-a prezentat bilanțul lucrărilor. Se încheiase insămințarea mazării, a plantelor pentru nutreț, sfeclei de zahăr și se plantau ultimele din cele 200 hectare planificate a se cultiva cu cartofi. A inceput și pregătirea terenului, în vederea însămînțării porumbului.Iar dacă spațiul ne-ar permite sâ notăm ceea ce am constatat in celelalte consilii agroindustriale, aspectele pozitive pe care le-am putea consemna ar pune și mai bine in evidentă modul responsabil in care acționează acum majoritatea lucrătorilor de pe ogoarele botoșănene. O demonstrează, de altfel, și evoluția vitezei zilnice de lucru a însămînță-

rilor la nivelul întregului județ : sub 3 000 hectare în ziua de 8 aprilie ; 9 142 hectare pe 9 aprilie și 11 737 hectare pe 10 aprilie.încadrarea și a județului Botoșani in termenul pentru încheierea insă- mințărilor de primăvară, indicat de conducerea partidului, impune realizarea unui ritm zilnic de lucru de cel puțin 12 700 hectare. Și spunem „cel puțin" deoarece condițiile climatice se pot schimba de la o zi la alta ori pe durata aceleiași zile,, cum s-a întîmplat miercuri spre joi. Măsurile adoptate de organele locale de partid și agricole asigură realizarea și chiar depășirea acestui ritm.Cu toate acestea, așa cum ne-am convins în timpul documentărilor noastre' și după cum rezultă din analizele ce se fac în fiecare seară la comitetul județean de partid și. concomitent. la nivelul consiliilor agroindustriale și ai unităților, in unele ferme și unități agricole forța mecanică din dotare nu este folosită la întreaga capacitate. Lipsa de preocupare manifestată de unele cadre cu munci de răspundere din cooperativele agricole Cucorăni. Săuceni. Nec- șeni etc., din unele asociații inter- cooperațiste, cum e cea cu profil zootehnic din ITuțani, încă mai favorizează utilizarea unor tractoare in alte scopuri decit în cel mai important ce se află acum pe agenda de lucru a oamenilor muncii de pe ogoare. La ferma vegetală Mindreșli a C.A.P. Vlădeni se lucra concomitent pe mai multe sole la pregătirea terenului, la plantarea cartofilor și insămințarea sfeclei de zahăr. Șeful fermei, ing. Constantin Bălțoi, era preocupat de tot ce se întimpla, nu i-am fi găsit nici un aspect de reproș. Și totuși... Privind cu atenție modul în care era organizată munca. Mihai Jitarașu. activist al comitetului județean de partid, a făcut următoarea observație : „Nu credeți că asi- gurînd încărcarea mașinilor de plantat cartofi și. respectiv, a semănătorilor. la ambele capete ale tarlalelor. ar crește viteza de lucru?". Inginerul l-a privit, după care a observat (și el) cum una dintre semănători se întorcea „în gol" la capătul solei pentru a fi. încărcată cu să- mintă. Și, în timp ce sugestia făcută și-a găsit materializarea, activistul de partid a adăugat o alta : cisterna cu carburanți să treacă, pentru alimentare. pe la fiecare tractor și nu invers. Unor asemenea aspecte, ca și altora, li se datorează diferențele încă mari existente între rezultatele obținute in unități agricole vecine, lapt ce determină ca unele consilii agroindustriale — Dingeni. Coțușca, Ripiceni și Dragalina — să se situeze cu mult sub media realizărilor pe județ. „In unele unități — mărturisea tovarășul Mihai Bodoaș- că, secretar pentru problemele organizatorice al comitetului județean de partid — campania de primăvară n-a fost temeinic pregătită. Neajunsurile semnalate au determinat o severă autocritică în rîndul întregului activ de partid al județului. Făcîndu-ne un adine reproș pentru cele petrecute. în aceste zile, în care beneficiem de un substanțial sprijin din partea conducerii de partid, depunem toate eforturile pentru recuperarea grabnică a restanțelor și încheierea însămințărilor de primăvară cel mai tirziu pe 20 aprilie".începind de miercuri seara, un val de ploi a cuprins treptat întregul județ. A plouat cu intermitențe pină sîmbătă dimineața. în toată această perioadă, nici un specialist, mecanizator ori cooperator, nici unul dintre cei repartizați pe unități și formații de lucru n-a părăsit cimpul. Ca urmare, joi, deși nu s-a lucrat decît în a doua jumătate a zilei, au fo^t însămințate peste 8 000 hectare, iar vineri, viteza de lucru a urcat la aproape 11 400 hectare. După cum se muncește în aceste zile în unitățile agricole din județul Botoșani,, se poate aprecia că există condiții ca însămînțările să se încheie Ia termenul stabilit.
Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii1'

Ing. Vadim Rusu, directorul I.A.S. Balaciu, în puține cuvinte, dar care aveau ca argument cimpul lucrat cum scrie la carte, ne-a spus : „Dacă in 1984 recordurile noastre au fost de 12 000 kg porumb boabe la hectar realizate pe anumite sole și peste 3 500 kg l’loarea-soarelui și soia, pe anumite tarlale, anul acesta comuniștii, toți lucrătorii unității vor face tot ce este posibil, tot ceea ce depinde de noi pentru ca aceste producții să devină producții medii. Și cum nimeni nu stă pe loc sintem ferm convinși că vîrfufile se vor situa cu mult peste aceste recolte. Trebuie să remari faptul că deși am avut de insămințat, și mai avem suprafețe cu porumb, floarea- soarelui și soia pe tarlale care anul trecut au avut culturi de porumb și floarea-soarelui ele au fost curățate de resturi vegetale, iar la pregătirea patului germinativ am căutat, prin folosirea agregatelor complexe, să păstrăm umiditatea in sol, dar să mărunțim și să nivelăm perfect pă- mintui. La cultura porumbului, de exemplu, am pregătit o solă demonstrativă de 100 hectare cu densități de 60—70—80—90 și 100 000 plante recoltabile la hectar. Vom putea să ne convingem care este densitatea optimă pentru obținerea unor producții de peste 20 000 kg știuleți la hectar. La cultura soiei, tot pe 100 de hectare, am însămînțat luînd in considerare 5 scheme diferite. Prima — la 12,5 centimetri între rîn- duri, A doua — in benzi la distanță de 25 centimetri cu intervale de 70 centimetri între benzi, a treia — în benzi de 3 rinduri la distanță de 45 centimetri cu intervale de 70 centimetri între, benzi, a patra —la echidistanță de 45 centimetri și a cincea — varianta. .clasică cu echidistanța la

OAMENIbul doi la pregătirea terenului', iar alte 120 de tractoare — in schimburi prelungite, pînă la orele 22—23. Alte amănunte vă poate oferi tovarășul... Ion Moldoveanu". îl privim oarecum mirați. „Da — completează președintele consiliului agroindustrial — este vorba de' inginerul-șef al S.M.A. Girbovi, care, simplă coincidență, are același nume ca și mine". Inginerul- șef al S.M.A. Girbovi ne-a întregit această imagine cu un fapt nu lipsit de interes, acum în focul bătăliei pentru recoltă : „în condițiile acestei primăveri foarte întîrziate — ne-a spus acesta — ne-am pus de la început problema ca in scopul realizării unor ritmuri de lucru superioare celor planificate să utilizăm toate utilajele din dotare, inclusiv pe cele care au fost prevăzute pentru casare în acest an. Dintre acestea, au fost completate, reparate, puse in funcțiune și utilizate în plus față de utilajele din inventarul de bază încă 12 grape cu discuri. 8 combinatoare și 6 semănători pentru prăsitoare. în felul acesta, capacitatea de lucru a sporit considerabil, fapt materializat in stadiul avansat al lucrărilor".Toate acestea ne vorbesc de valoarea ce o au acum, în competiția cu timpul, pentru grăbirea lucrărilor, spiritul organizatoric. inițiativa și hârhiciâ mecanizatorilor și a specialiștilor.Consiliul unic agroindustrial Balaciu a pregătit pînă astă-seară (13 .aprilie) 65 la sută din suprafața ce ■ trebuie ihsămințată in această primăvară. ■ - ■.s-au. realizat pe 52.. luespta.. dih ™ “*prai'ețe; Demn. de. .remarcat, e.șțe .nu... . '<? centimetri. Erbicidafea pe aceste numai ritmul zilnic, superior .mediei,., !oluri 'demonstrative s-a făcut pe obținute pe județ, dar'mâi âîes ca'-'* intreăga' Suprafață Cu Eradichen 7 litri la hectar plus 1,5 kg Pitezin la hectar pentru porumb, iar la soia, concomitent cu patul germinativ. "s-a erbicidat cu 4 litri Treflan plus 0,3 kilograme Sencor la hectar. Procedind în acest L'el noi credem că vom obține producții al căror nivel să justifice investițiile ce se fac pentru o agricultură intensivă. Unitatea noastră va incheiainsămințarea tuturor suprafețelorla 20 aprilie".

însămi nțări le
obținute pe județ, dar măi ales calitatea fiecărei lucrări.I.A.S.ultimii 3 ani, s-a clasat pe primul loc pe. țarăși a obținut producții medii ce au depășit un vagon porumb boabe la hectar și peste 3 000 kg soia și floa- reă-soarelui la hectar este cu ade- . vârât nu numai unitatea porț-drapel a agriculturii de stat din județul Ialomița, dar și un adevărat cîmp demonstrativ.

Balaciu, unitate care înin întrecerea socialistă

STADIUL LUCRĂRILOR
ALE SPECIALIȘTILOR DE

JPentru pină pe dețul Ialomița trebuie să se lucreze cu o viteză de cel puțin 13 000 hectare pe zi. Acest ritm a fost realizat in ziua de 11 aprilie, dar de atunci el a scăzut de la o zi la alta, ajungind la 10 000 hectare. 3 000 de hectare mai puțin in fiecare zi este o diminuare care duce la intirzierea lucrărilor și la depășirea termenului stabilit. Discutăm despre această situație cu directorul direcției agricole, tovarășul Va- sile Berbecel, și cu directorul trustului I.A.S.. tovarășul Radu Re- zeanu. Care sint deci cauzele a- cestei scăderi a ritmului de lucru zilnic? Directorul trustului I.A.S. ne-a explicat fundamentat una din aceste cauze : „In unitățile agricole de stat avem condiții din punct de vedere al mijloacelor mecanice să încheiem însămînțările pe 19, cel tirziu 20 aprilie. Cu condiția să lucrăm cu viteza zilnică planificată de 4 000 hectare. Vineri însă am staționat cu 40 la sută din tractoarele repartizate in campanie. Cauza : lipsa motorinei. Repartiția de pînă acum, de 40 tone pe zi. a ajuns doar pentru 500 tractoare din cele 1 250 pe care le folosim. Este adevărat că am putut lucra la capacitatea stabilită întrucît am dispus de țin stoc de 500 tone motorină, creat ca urmare a neexecutării unor lucrări prevăzute inițial pentru luna martie. Acest stoc s-a epuizat, iar repartiția zilnică, chiar dacă, a fost suplimentată în ultimul moment cu 15 tone, nu asigură executarea integrală a volumului zilnib de lucrări pentru a putea încheia campania la termenul stabilit. Cu cele

încheierea însămîriță'rilor data de 20 aprilie, in ju-

pînă
SI

LA

FRONTUL 
PÎINIÎ

CiTEVA OPINII

Șeful secției mecani
zare de la C.A.P. Mana
sia. tovarășul Constantin Constantin (în fotografie), este recunoscut în 
această zonă a Bără
ganului ialomițean ca 
unul dintre cei mai buni 
tehnicieni. Toate cele 20 
de tractoare— din care 
12 aflate la pregătit și S 
la semănat — funcțio
nează non-stop, zi de ii. 
in acest fel s-a ajuns -să 
se pregătească patul ger
minativ in fiecare zi pe 
170 hectare și să se se
mene pină la'28 hectare 
pe o semănătoare, de la 
ora 6,30 și pînă la oră 
20. Adevăr ați recordmani 
la semănat sint mecaniza
torii Victor Ene, Vasile 
Badea și Iulian Sima.

Despre priceperea șefu
lui de mecanizare Con
stantin Constantin ne-am 
convins cind la tabăra de 
cîmp totul era pregătit 
cu mult înainte de ivirea 
zorilor, cind fiecare se
mănătoare era verificată 
de mina lui, cind motorul 
fiecărui tractor era ascul
tat, aprovizionat cu car
burant și mecanizatorilor 
li se înminau ordinele de 
lucru date de inginerul- 
șef al C.A.P. Manasia.

DIRECȚIA AGRICOLA55 tone pe care zilnic putem alimenta 1000 tractoare, din cele 1 250, dar acestea doar pentru un regim obișnuit de lucru, de cel mult 12 ore pe zi. Or, noi trebuie să lucrăm acum zi și noapte.Calcule, la l'el de fundamentate ne-a prezentat și directorul direcției agricole, care ne-a spus că în cel mult două zile și stațiunile de mecanizare vor epuiza stocurile de motorină din luna martie și că există riscul să se lucreze doar cu o parte din capacitate. Aceasta întrucît repartiția de motorină nu este corelată cu volumul de lucrări prevăzut a se executa pînă la 20 aprilie.întregim aceste opinii cu cele ale specialiștilor din unitățile agricole care ne-au demonstrat la fața locului că din cauza temperaturilor ridicate, și mai ales a vintului puternic, condițiile de lucru în cimp au devenit, și pe măsură ce timpul trece vor deveni și mai grele decit in perioada de inceput a campaniei, acum fiind necesare eforturi suplimentare pentru pregătirea unui pat germinativ Ia un nivel agrotehnic care să asigure obținerea producțiilor sporite prevăzute în acest an.La aceste opinii am adăuga doar faptul care constituie miezul problemei, și anume că în județul Ialomița mai trebuie insămința- te circa 90 000 hectare. Modul în care iși desfășoară activitatea organizațiile de partid, hărnicia oamenilor, spiritul lor de inițiativă sînt garanții că, asigu- rindu-se condițiile necesare, termenul de însămînțare poate fi respectat.
Să fii „fruncea" și în

Den-
70 000

Ing. loan Vermeșan, 
directorul I.A.S. Urzi- 
ceni, este cunoscut 
drept omul lucrului 
făcut, la timp și de 
calitate. De altfel, bă
nățeanul venit in Bă- 
răgariiil ialomițean in ___ ... . . ..........
urmă cu peste 3 de- dinele de lucru fiind
cenii pornește de la . nu numai învățate, dar
deviza . „că și in acest mai ales înțelese, ele
roditor pământ poate fiind executate in mod 
și trebuie să fie frun- 
cea“. ' Am urmărit la 
ferma nr. 2, condusă 
de irig. Alexandru 
Boalcă, modul in care 
se însămânța porum
bul, Patul germinativ 
eră o adevărată sal
tea cu‘, solul mărunfit 
și afinat după o erbi-

cidare uniformă, 
sitatea — peste 
fire recoltabile la hec
tar. La I.A.S. Vrziceni 
fiecare mecanizator iși 
însușise cu rigurozita
te operațiunile ce le 
avea de executat, or-

■ responsabil. La pregă
tirea acestor oameni, 
ing. Ioan Vermeșan a 
avut întotdeauna acel 
cuvint care le-a insu
flat dragostea pentru 
producții record,- pen
tru producții cu care 
ei să se mindrească. 
De aici buna pregă-

le primim acum de
Și-

Bârăgan... .
tire a fiecărui tractor, 
a fiecărei mașini agri- 

de la in- 
brazdă și

cole, care 
trarea in 
pină cind se încheie 
lucrul, cind se lasă în
tunericul la semănat, 
sau după 16 ore de 
muncă la pregătit nu 
cunosc întrerupere. In 
acest an, lucrătorii o- 
goarelor de la I.A.S. 
Urzlceni sint ferm ho- 
iărîți ca printr-o mun
că bine făcută să 
ajungă la peste S 000 
kg porumb boabe la 
hectar în condiții de 
neirîgare și la peste 
3 000 kg floarea-soare
lui și soia la hectar.

Floarea Mihăilă, șefa 
fermei nr. 1 a C.A.P. Ma

nasia

Nu, fotografia în care 
apare inginerul-șef al 
C.A.P. Alexeni, tovarășul 
Constantin Toma, nu a 
fost făcută astă-iarnă, ci 
ieri, 13 aprilie. Era frig 

în Bărăgan

Un excepțional mecani
zator : Ion Mustățea de 

la C.A.P, Drăgoeșți

rosiî POP, 
Aurel PAPADIUC, 
Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii

)

FAMILII DE MECANIZATOR! ÎN ÎNTRECERE. Dimineața, în zori, cînd începe lucrul la secția de mecanizare Bobocu a S.M.A. Poșta Cilnău. județul Buzău, se aud de două ori cam aceleași nume de familie : Caloian — Drăghici și Vasile Papuc — Nicu șt Enache, Tudor — Constantin.și Chiriță. Explicația? Secția este formată în proporție de 75 la sută din familii de mecanizatori. Ba mai mult, soțiile mecanizatorilor fac parte din aceleași formații de lucru Integrate bine in fermele de producție ale C.A.P. Bobocu, aceste iflinilii de mecanizatori se află într-o permanentă întrecere pentru a executa lucrări de cea mai bună calitate și a obține producții cit mai mari. Cei pe care i-am enumerat mai sus se situează pe primele locuri in întrecere la semănatul porumbului. Felicitări acestei mari si unite familii. (Stelian Chipcr).
EXIGENȚA Șl BURUIENILE. Se știe că sfecla de zahăr crește frumos pină cind își fac apariția buruienile. Leacul împotriva lor sînt erbicidele. Iar acest leac se administrează acum, primăvara. In județul Neamț, unde se cultivă 10 000 hectare cu sfeclă de zahăr, se,urmărește, intre altele, să existe numai lanuri curate. De aceea, se acordă o mare atenție lucrărilor de erbicidare. care. împreună cu pregătirea terenului și semănatul, se execută sub supravegherea directă a specialiștilor din unități, la care se adaugă cei de Ia întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr din Roman si de la Stațiunea de cercetare, și producție pentru cultura sfeclei de zahăr din aceeași localitate. Abateri de la normele de calitate sint prevenite. Tehnicianul repartizat la cooperativa agricolă din Icușești a oprit imediat lucrarea cînd a constatat că erbicidele nu erau administrate corect. Același lucru s-a făcut și la Averești și oriunde s-au constatat rabaturi la calitate, luindu-se pe Ioc măsuri pentru refacerea lucrărilor cînd a fost cazul. întrucit in unitățile agricole din județ, mai sint de' însămînțat aproape 2 000 hectare cu sfeclă, exigența nu trebuie să slăbească. (Constantin Blagovici).
S-A DAT PE BRAZDĂ. Romei Cristea, președintele cooperativei agricole Dealu Morii, județul Bacău, unul din cei mai buni gospodari de pe Valea Zeletinului, avea o discuție aprinsă cu Ionel Ciubotaru, șeful secției de mecanizare, în capătul unei sole destinate culturii intensive de porumb.— Vreau să discuiți terenul perpendicular pe direcția brazdelor arăturii de toamnă — solicită președintele. Așa, terenul'se nivelează mai bine.— Nu se poate — ii contrazice șeful secției de mecanizare. întotdeauna am discuit in lungul brazdelor.— Eu zic că se poate, susține președintele cooperativei. Și, supărat pentru că nu-I poate convinge pe șeful mecanizatorilor, a scos din buzunar un carnețel. Uite, aici am notat la schimbul de experiență de la cooperativa agricolă „Nicolae Bălcescu" că acolo discuirea s-a făcut numai perpendicular pe direcția arăturii. Lucrind astfel, ei au obținut, anul trecut, cite 15 000 kg porumb Ia hectar. De ce n-am face și noi la fel ?în fața argumentelor, șeful secției de mecanizare nu a avut ce să mai spună. Și-a luat tovarășii de muncă și au aliniat discurile perpendicular pe brazdele arăturii. în urmă terenul rămînea mărunții și neted ca-n palmă. Le plăcea și mecanizatorilor... (Ghcorghe Baltă).
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CÎ945) 40 BE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISM

LUPTA EROICĂ A POPORULUI ROMÂN

APROPIA T ZIUA VICTORIEI CU CEL PUȚIN ȘASE LUNI
^EP©^.TAJ SE PACE PE MRMEILE P.ĂZI^©IIU)L(UIII

In făurirea Victoriei împotriva fascismului, a cărei a 40-a 
aniversare o sărbătorim in această primăvară, actul istoric re
voluționar de la 23 August 1944 se înscrie ca'una dintre cele 
mai importante pagini din cronica celui de-al doilea război 
mondial, in acele zile ale declanșării revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, în condițiile 
ofensivei victorioase a armatei sovietice, fiecare palmă 
de pămînt românesc ardea sub picioarele năvălitorilor 
hitleriști - în Capitala țării, pe pămintul dobrogean, în cîmpia 
Dunării; în cimpia Aradului și a Timișului. „Lupta cu arma în 

mină împotriva cotropitorilor nemți a început - glăsuia, in tu
multul vremii de atunci, indemnul comuniștilor adresat întregii 
suflări românești. Din această clipă fiecare român este un sol
dat al României libere !“ Da, din acel moment fiecare român, 
purtînd sau nu uniforma militară, a acționat ca un soldat — 
milioane și milioane de soldați avîntați în bătălia eroică pentru 
libertate și demnitate națională. întreaga noastră națiune a 
lovit fulgerător un Inamic deosebit de periculos, eliberîndu-se 
pe sine, determinind prăbușirea puternicului sistem militar 

hitlerist care încătușa sud-estul continentului, deschizînd o bre
șă uriașă spre centrul Europei încă gemînd sub cizma nazistă, 
apropiind ziua victoriei forțelor coaliției antihitleriste cu cel 
puțin șase luni de zile.

In ciclul de evocări' intitulat „Reportaj de pace pe urmele 
războiului" continuăm seria de cronici ale marilor bătălii pur
tate de ostașii noștri, de muncitorii, țăranii, intelectualii Româ
niei împotriva armatelor hitleriste cotropitoare. Străbatem, de 
data aceasta, meleagurile prahovene. In planul insurecțional 

general, inițiat și conceput de Partidul Comunist Român pentru 
eliberarea țării de fascism, interzicerea imediată a accesului 
dușmanului la sursele petroliere românești se dovedea a fi o 
lovitură de importanță economică și politică hotărîtoare. O lo
vitură care, atunci, în vara lui 1944, cînd finalul războiului 
antihitlerist nu era încă limpede conturat, a atirnat greu în 
balanța victoriei.

Dar iată faptele, așa cum ne apar ele din documentele 
timpului și din mărturia unor participant Ia decisivele bătălii 
de atunci.

Pe aici, în acel final de August de foc, a bătut cu înverșunare tunul, au țăcănit mitralierele, s-au dat atacuri și contraatacuri pe străzile și printre casele care acum sînt doar o amintire a celor mai vîrst-. nici. Vechile cartiere mărginașe, umile, prefăcute in ruine de necruțătoarea bătălie cu ocupantul fascist, au dispărut de mult. Le-au luat locul frumoasele cartiere muncitorești, care-și întorc ferestrele sutelor de blocuri moderne către noile și impunătoarele platforme ale industriei petrochimice românești, ale industriei construcției de mașini, ale industriei de utilaj petrolier, vestit și căutat astăzi în toată lumea.'Ploieștenii vorbesc cu justificată mîndrie despre realizările lor. mai ales despre realizările din ultimele două decenii, anii „Epocii Ceaușescu", care au dat vertiginos impuls, aici ca și în întreaga țară, unor ample' și multilaterale transformări economice și “’sociale. Alături de oamenii muncii de pe întreg cuprinsul tării, și ploieștenii sînt angrenați cu toată puterea lor de creație, cu toată ființa lor în dinamicul proces constructiv al unui viitor și mai luminos, prospectat și proiectat de cel de-al XIII-Iea forum al comuniștilor. îți vorbesc cu entuziasm și pasiune despre aceste proiecte, nu ignoră greutățile inerente mersului nostru accelerat înainte, încrezători în capacitatea lor de a le depăși.— Temeiul acestei încrederi nestrămutate îl constituie împlinirile noastre socialiste obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului — ne mărturisește tovarășul Ion Mateescu. tehnician la rafinăria ploieșteană „Vega“. Am avut — se știe în întreaga lume — un început deloc ușor. Cei mai tineri îl cunosc doar din povestiri ; cei de vîrsta mea l-au trăit direct, pentru că libertatea de azi ne-am cucerit-o. cu arma în mină, cu peste 40 de ani în urmă, cînd ne-am ridicat la luptă, la chemarea înflăcărată a partidului nostru comunist. împotriva hoardelor hitleriste. îmi sînt vii în memorie acele zile și' acele nopți ale lui August ’44. Muncitorii puseseră mîna pe arme, dezarmaseră gărzile hitleriste de la uzine și rafinării. Aici, la,,Vega“, la fostele ,,Astra română", „Româno-americană", „Steaua română" și in alte întreprinderi. Formațiunile de. luptă patriotice, organizate cu mult timp înainte, au asaltat, umăr la umăr cu bravii ostași ai armatei noastre, aerodromurile și amplasamentele trupelor hitleriste, au luat parte Ta nimicirea sau capturarea ocupan- ților, care ne impuseseră răpirea de către horthyști. prin odiosul Dictat de la Viena. a părții de nord-vest a Transilvaniei și ne sleiseră țara de bogății. Ne-am eliberat tara, am eliberat apoi. într-o strînsă frăție de arme cu ostașii sovietici, pămintul transilvan ; l-am ur

mărit. tot împreună în luptă, neslăbit, pe dușman, lovindu-1 pe pămintul Ungariei. Cehoslovaciei. Austriei. ducînd și în acele locuri flacăra eliberării, în ziua Victoriei, la 9 Mai 1945, stăm cu fruntea sus ; aveam sentimentul datoriei împlinite cu grele jertfe de singe. Toate acestea nu se pot uita, sînt istoria noastră, făurită de către noi prin luptă, constituie însăși temelia vieții noastre noi, libere.
Ne întîlnim cu veteranii bătăliilor de atunci... Povestesc evocator. în cuvinte simple. Zugrăvesc momente de extraordinară tensiune, punînd în. lumină elemente pe care do-, cumentele scrise nu le pot cuprinde. Sînt date sufletești, umane, reliefînd și mai pregnant semnificațiile majore ale unui act istoric revoluționar cu profunde implicații in grăbirea sfîrșitului celui de-al doilea război mondial.— Mai erau cîteva ore pînă la sfîrșitul zilei de 23 August 1944 — își cercetează amintirile generalul-maior in rezervă Toma Zotter. în acele cîteva ore am trăit, ca fiecare român, emoția copleșitoare a făuririi unui moment istoric unic, a cărui responsabilitate și-o asumase cu hotărîre și clarviziune Partidul Comunist Român, conducătorul și organizatorul tuturor energiilor națiunii noastre pentru în- frîngerea cotropitorului hitlerist. Fiind șeful statului major al .Corpului. 5 teritorial, am avut posibilitatea să simt îndeaproape cît de fulgerătoare a fost ridicarea la arme a tuturor forțelor organizate de partid și în principala zonă petrolieră a ță-, rii, obiectiv deosebit de important în planul insurecțional conceput cu extremă minuțiozitate și competență de comuniști, încă nu sunase miezul nopții și trupele noastre .intraseră în dispozitivul prevăzut, formațiunile de luptă patriotice dezarmaseră gărzile^ hitleriste de la uzine și rafinării. Fusese realizată cu rapiditate blocarea comunicațiilor telefonice și rutiere între unitățile hitleriste, fuseseră zăvorite drumurile de acces spre nord, prin trecătoa- rea Predealului, și spre sud. spre Capitală, care dăduse semnalul revoluției.Da, în acele citeva ore. pe un teritoriu de 150 000 de kilometri pătrați — echivalent, ca suprafață, cu teritoriile Belgiei. Olandei. Danemarcei și Elveției luate la un loc — unitățile hitleriste, deși înarmate pînă în dinți, ocupind o puzderie de poziții — circa 800 — sînt, din primele clipe ale insurecției, blocate, cu legăturile de intercomunicâție tăiate. Aceste 800 de puncte erau incapabile să mai acționeze unitar, așa cum le fusese destinat să acționeze de către comandamentul hitlerist pentru a putea păstra în mina lui pămintul românesc ațit de bogat în materii prime necesare industriei sale de război și. mai ales, atît de bogat în petrolul indispensabil funcționării uriașei sale mașinării de luptă.— în zona noastră staționau 25 000 de militari hitleriști bine echipați și instruiți, înzestrați cu un armament complex, cu mare eficiență de foc — își continuă evocarea interlocutorul nostru. Este demn de știut că în Valea Prahovei comandamentul hitlerist concentrase, de pildă, o artilerie antiaeriană care putea trage și orizontal, deosebit de puternică, fortificase numeroase puncte în vecinătatea marilor eimpuri petroliere, desfășurase unități de blindate. Și mai trebuie spus că cei 25 000 de militari germani aveau o experiență remarcabilă de război.

—■ La cît se ridicau efectivele noastre ? ,— 23 000 de ostași, în marea lor majoritate recruți. în curs de instruire și ostași în vîrstă, milițieni, cum li se spunea pe atunci, de la partea sedentară. Deci, numericește, eram în inferioritate. în inferioritate eram și ca înzestrare cu arme. în primele zile de luptă nu am dispus de blindate și aviație. în schimb, aveam o strălucită superioritate
I
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ISTORIA ÎN IMAGINI

„Angajarea României, alături de Uniunea Sovietică și celelalte forțe ale Națiunilor Unite, 
in războiul antifascist, intr-un moment cînd soarta acestuia nu era încă decisă, cînd Germa
nia nazistă era departe de a fi învinsă, a dat o puternică lovitură planurilor strategice ale lui 
Hitler, a dus la prăbușirea întregului front din Balcani, deschizînd larg calea înaintării rapide 
a armatelor sovietice si zdrobirii dispozitivului militar al Germaniei naziste în această parte 
a Europei. ACEASTA' A SCURTAT CU CEL PUTIN 6 LUNI DURATA RĂZBOIULUI, A GRĂ
BIT ÎN MOD HOTÂRÎTOR VICTORIA ARMATELOR ALIATE ÎMPOTRIVA GERMANIEI FASCISTE".

(Din HOTAR1REA Comitetului Politic Executiv, al C.C. al P.C.R. ■privind cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei asupra fascismului și sărbătorirea „Zilei independenței României").

„Germania este lipsită acum de cea mai mare 
sursă de petrol natural. (...) Consecințele pentru 
viitorul mers al războiului sînt incalculabile."

(Agenția „Reuter", 24 august 1944, ora 4,30).mi-

Rezultatele luptelor duse de ostașii români și 
formațiunile de luptă patriotice, in zona petrolieră 
a Văii Prahova, în perioada 23—31 august 1944 :

- forțele române au luat prizonieri 9 076 de
litari germani, printre care 147 de ofițeri și 1 131 
subofițeri ;
- au fost capturate 1 300 de autocamioane, 

meroase trenuri cu armament, 260 de tunuri de di
ferite calibre ;
- trupele hitleriste au avut 1 500 de morți și 

2 300 de răniți ;
- pierderile noastre s-au cifrat la 800 de morți 

și răniți.

nu-
„România nu se limitează la ruperea relațiilor cu 

Germania. Ea se declară aliata Națiunilor Unite. 
(...) Petrolul de la Ploiești rămîne pe de-a-ntregul 
pierdut pentru Germania, care pe viitor este redusă 
la precara și costisitoarea producție sintetică."

(Ziarul argentinian „La Prensa", 25 august 
1944).

August 1944. Ostași români, sprijiniți puternic de formațiunile de luptă patriotice, atacînd punctele de rezistență hitleriste din 
zona Ploieștilor

moral-politică. Ostașii își apărau propriul pămîn.t, orașele și satele, libertatea și demnitatea patriei. Ei erau fiii și nepoții celor care. în primul război mondial, înfruntaseră același dușman hrăpăreț și crud. Urau de moârte fascismul. Și apoi, alături de ei și împreună cu ei luptau muncitorii înarmați, sondorii schelelor petroliere, întreaga populație. Ceea ce dă strălucire intensă și explică deplin victoria actului istoric de la 23 August este tocmai acest caracter de război popular, al 

întregului popor, care, cu întreaga sa armată, fără nici o defecțiune, fără șovăire a izbit năprasnic, eliberîndu-se, apropiind cu cel puțin șase luni de zile marea zi a Victoriei împotriva fascismului.
Pagini de epopee antifascistă scrise cu vitejie legendară de ostașii armatei noastre și de formațiunile de luptă patriotice pe Valea Pra

hovei, ea peste tot în acele zile. în întreaga țară ridicată la luptă ca un singur om. încă din zorii zilei de 24 august orașul Ploiești fusese curățit de hitleriști. Ostașii și muncitorii înarmați atacă neinfricați bateriile antiaeriene inamica răspîndite în întreaga zonă. Sînt lupte grele, in care superioritatea în armament a dușmanului este lichidată prin eroismul și avintul luptătorilor. La Moreni. la Boldești, la aerodromul Tîrgșor atacurile se succed fără răgaz pînă la nimicirea sau captura

rea hitleriștilor. Sînt luate cu asalt și pădurile în care unitățile germane se întăriseră puternic, sînt smulse din mina lor. unul cîte unul, nodurile feroviare de la Brazi, de la Buda, unde este distrus faimosul tren blindat „Albert". Un alt tren blindat, care pornise să deschidă drum pentru retragerea forțelor dușmane prin defileul Văii Prahovei, spre Brașov, este blocat intre stațiile Valea Largă 

și Posada prin acțiunile eroice ale feroviarilor români, care făcuseră să deraieze. în prealabil, o locomotivă, așezînd-o pe cele două fire de cale ferată. în- furiați, hitleriștii vor să-l bage de viu pe mecanic în cutia de foc a locomotivei, îl bat sălbatic pe fochist, ucigîndu-1. încearcă să se întoarcă în gara Comarnic, să se răzbune pe feroviarii care organizaseră acțiunea de sabotaj, dar, între timp, Ia Posada fusese pusă de-a curmezișul liniei o altă locomotivă. Trenul e luat cu asalt 

de ostașii noștri, hitleriștii sînt capturați și dezarmați. în dimineața zilei de 31 august 1944, ultimele rezistențe fasciste din partea de vest a Ploieștilor, consemna un raport informativ către Marele Stat Major, erau lichidate de către trupele române sprijinite de primele urifi- tăți blindate sovietice sosite în zonă.Sint sute și sute de episoade eroice, multe dintre ele rămase 

anonime, petrecute în acela cîteva zile de August de foc. aici, in Valea Prahovei, sute și sute de episoade de luptă care dădeau întreaga măsură a hotărî- rii de neclintit a poporului nostru de a termina o dată pentru totdeauna cu dușmanul fascist. Oamenii aceștia simpli — ostași, muncitori, țărani, intelectuali — făureau în focul revoluției început de istorie nouă pe pămîn- tul românesc. Lupta lor era urmărită cu sufletul la gură de întreaga omenire, evaluin- du-i-se. prin numeroase co

mentarii ale presei mondiale și ale unor prestigioase personalități politice, dimensiunile de important act istoric.
In timp ce tunul bubuia fără incetare in zona Văii Prahovei, cunoscutul publicist englez Morley Richard scria în coloanele ziarului 

„Daily Express", din 24 august, referindu-se la revoluția româ
nă : „Războiul este, in cele din 
urmă, pierdut pentru Germania. 
Si aceasta pentru motivul că 
fără cimpurile petroliere din 
România nici armata germană 
pe cimpul de luptă, nici viața 
economică a inamicului nu poa
te dura mai mult de trei luni". La rîndul lui, apreciatul ziarist american Cyrus Sulzberger a- răta, la 27 august 1944. intr-un articol din „New York Times", intitulat „Dezastrul se contu
rează pentru Germania in Bal
cani. Numai pierderea petrolu
lui din România, singură, poate 
fi fatală planurilor ei de răz
boi" : „Fără petrolul, gazolina 
și lubrifiant» de la Ploiești, in
diferent cit de puternic vor în
cerca germanii să sporească a- 
provizionarea lor sintetică (...) 
unitățile mecanizate ale Wehr- 
machtului și Lul'twal'ci sint 
blocate Ia pămint".' Peste ani de zile, intr-un interviu acordat unei reviste occidentale de largă circulație, fostul ministru hitlerist al armamentului, Albert Speer, confirma justețea constatărilor presei mondiale făcute in perioada marii bătălii a poporului nostru pentru eliberarea de fascism- 
„Fără doar și poate — declara 
el — acea zi de 23 August 1944 
a dus Ia o întorsătură decisivă 
în istoria producției și econo
miei de război, deci în istoria 
conflagrației înseși".La 1 septembrie, ziarul sovietic „Războiul și clasa munci
toare", menționînd succesul insurecției armate din patria noastră, scria, pe bună dreptate:„In- 
frîngerca nemților din Româ
nia va avea, de asemenea, pen
tru Germania și cele mai grele 
repercusiuni economice. Odată 
cu aliatul român, nemții au 
pierdut și petrolul și griul ro
mânesc. In economia germană 
de război, acest lucru produce 
un gol atît de mare incit în
treaga lui importantă nici nu 
poate fi estimată acum. Căci 
Ploieștii sint pentru Germania 
aproape singura sursă de petrol 
natural. Griul românesc, mate
riile prime românești capătă în 
războiul actual, pe măsura pier
derii de către Germania a altor 
surse de materii prime si pro
duse alimentare, o importantă 
tot mai mare, vitală".

9 Mai 1945... Istorica zi a Victoriei asupra celui mai periculos 
dușman al omenirii, la a cărei realizare strălucită și poporul 
nostru și-a adus o contribuție de o deosebită importanță. Cea 
de-a 2 077-a zi în care lua sfîrșit cel mai înfricoșător război 
pe care l-a cunoscut vreodată planeta noastră. Un război plătit 
cu tribut crîncen de zeci de milioane de vieți omenești, plătit 
cu distrugerea unor inestimabile comori ale civilizației umane.

Au trecut patru decenii de Ia sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial. învățămintele holocaustului provocat de hitlerism sint 
mai actuale ca oricind acum, cînd se ridică la orizont groza
vele primejdii ale războiului nuclear, punînd de data aceasta 
în cumpănă însăși viața pe Pămînt. Glasul rațiunii trebuie să 
învingă. „Ne aflăm în al 12-lea ceas, în momentul hotărîtor 
pentru existența lumii - avertizează tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele Republicii. Trebuie 
sâ facem totul pentru a salva continentul nostru, pentru a salva 
Europa și întreaga omenire de la catastrofă, de la distrugere I 
Să acționăm cu toate forțele pentru apărarea dreptului vital 
al popoarelor, al oamenilor - la existență, la viață, la liber
tate, independență și pace I"

îndemn nobil, plin de răspundere față de destinele planetei, 
răsunind puternic, mobilizator. In acest spirit, cei ce lucrează 
azi în zona Prahovei, ca și în alte părți ale țării, știu că mun
ca lor, efortul de creație în toate domeniile se constituie ca 
fapte ale păcii, ca noi împliniri ale unei civilizații a demni
tății, respectului și înfloririi personalității umane.

Dionisie ȘINCAN

Ne vorbesc acum. în al patrulea deceniu de la lichidarea coșmarului fascist, oamenii care au făurit istoria cu singele lor. cu prețul unor imense suferințe și sacrificii.— Comuniștii români sint printre primii care au avertizat, în Europa, asupra pericolului fascist încă din zilele cînd Hitler era adus la putere in Germania — ne spune Ion Io- 
nescu, general-maior in rezervă, fost muncitor la uzinele „Concordia" din Ploiești în anii terorii fasciste. De-a lungul anilor care au urmat, partidul a dus o neînfricată acțiune de unire ș. tuturor forțelor politice patriotice intr-un larg front antihitlerist. împotriva războiului. Și-a intensificat această luptă dusă din adîncul ilegalității in anii apăsători ai războiului. organizind sabotarea lui, pregătind cu înflăcărat spirit patriotic revoluția de eliberare, mobilizînd întregul popor și armata la construirea unui nou destin al țării, prin infringerea fascismului. Am să vă relatez un fapt semnificativ. în anii aceia de cruntă teroare, noi. petroliștii. am realizat sapa cu role, o excelentă sculă pentru industria forajului. „Faceți-o — ne-a încurajat partidul — dar să nu o puneți in fabricație. Vom avea curînd nevoie de ea, cînd vom fi stăpîni in țară!". Vedeți. încă de atunci partidul se gindea la vremea de pace, pentru făurirea căreia nu precupețeam nimic. Am fabricat sapa cu role după anul 1945, dind avint puternic extracției de petrol, bogăție destinată țării noastre libere și independente.— Cum vă amintiți acea zi a victoriei revoluției din August 1944 ?— Am ieșit la lumina libertății, am învins. Făcusem parte dintr-un grup de 22 de comuniști. împotriva cărora se rostiseră 4 condamnări la moarte și zeci de . ani de temniță. Sfîr- șeam o luptă și începeam o altă mare luptă, pentru eliberarea de asupritorii dinlăuntrul țării. Iată victoria noastră, victoria poporului român — o patrie înfloritoare, socialistă, năzuind, cu toată puterea ei de creație, să urce pe noi culmi de civilizație, în.tr-un climat de pace temeinică, de înțelegere și conlucrare fructuoasă cu toate popoarele lumii, așa cum pledează pasionat și neobosit tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului. Acestea, socotesc eu. sint învățăminte de cel mai mare preț ale victoriei împotriva fascismului.

MĂREȚELE ÎNFĂPTUIRI ALE PREZENTULUI SOCIALIST OMAGIAZĂ TRECUTUL EROIC DE LUPTĂ

Astăzi, pe locurile bătăliilor din August 1944 Instalațiile moderne ale rafinăriei Ploiești, utilajul petrolier de nivel 
vieții unui popor care și-a făurit prin luptă destinul său luminos,

tehnic mondial, arhitectonica de o 
ale mărețelor realizări din epoca
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ROLUL TEATRULUI
1N EDUCAȚIA TINERETULUI
h-z-r:   ■■   —-=în articolul de ieri consacrat raporturilor dintre teatru și noile, generații subliniam actualitatea întrebării : Care este locul tineretului in dramaturgia contemporană și care este locul piesei despre tineret in. repertorii? Am putea adăuga in continuare : Cum este reflectat tinărul in teatrul nostru și ce șanse au spectatorii de a se regăsi (ca atare, și mai ales prin autenticitatea și intensitatea idealurilor lor de viață) în personajele de pe scenă ?Căutind imaginea tînărului în dramaturgie, ar fi. fără îndoială, o eroare să trecem cu prea mare ușurință peste faptul că, oglindind realități și probleme contemporane, schimbări de atitudine, mutații de conștiință, pledind pentru perfecționarea morală și politică a societății etc., dramaturgii noștri au surprins conviețuirea, zbaterea, căutările. lupta comună a generațiilor. Deci, implicit, universul, dilemele și angajările celor tineri. „Citadela sfărîmată", de pildă, piesă de referință de la începuturile creației dramatice actuale, avea, ca unul din principalele axe ale construcției dramatice, raportul diferitelor generații cu istoria, cu noile realități, cu idealurile socialismului. Conflictul dintre generații intermedia reflectarea dialecticii vechiului cu noul. Dar și aici, ca și în alte piese de ținută, ce pot fi citate in acest sens (aparținînd lui D. R. Popescu. Paul Everac, Titus Popovici. Aurel Baranga sau Teodor Mazilu) erorile absolutizărilor erau evitate. Prăpastia dintre Grigore Dragomirescu și fiul său Matei nu se va dovedi mai mare decit distanța dintre bătrînul mărginit, tributar falselor și pauperelor „idei primite" și octogenara savantă Dinescu. personaj ce intuiește cu luciditate prăbușirea „citadelei" burgheze și se angajează, tinerește. in făurirea unor vremuri mai bune.Aceeași confruntare dintre generații, iarăși in genere nuanțat tratată. alimentează in lucrările mai noi substanțiale metafore dramatice ale proceselor morale cu care se confruntă societatea noastră în transformare revoluționară. Zugrăviți cu fidelitate, in chip realist, tinerii (ca și celelalte personaje I) îndeplinesc in aceste piese o funcție nu doar dramatică, ci și ideatică și morală. Și prin intermediul lor dramaturgii fac exămenul unor fenomene contemporane. pledează pentru adevăr și sinceritate in relațiile sociale, apără valori patriotice și valori morale comuniste, previn fenomene de sărăcire și închistare umană, sau chiar- de alienare, dau expresie vibrantă frumuseții idealului comunist. legăturii cu pămîntul natal, datoriei față de strămoși și' urmași. Tinerii dețin, de asemenea, un roi însemnat in piesele de idei. în piesele dezbateri consacrate viitorului civilizației, in pledoariile dramatice
Locuri de nerecunoscut

(Urmare clin pag. I)serveau intereselor a- mintitului politician.Cit a rămas dțn „comuna model" se poate aprecia din faptul că, in prezent, peste 90 la sută din populația orașului trăiește in case noi ; s-au construit peste o mie de apartamente și circa 420 de case cu. etaj, adevărate vile. Cele vechi, de tristă amintire. au fost demolate, operație la care, fără nici un fel de părere de rău, au participat, in mare număr. înșiși cetățenii. în centru, constructorii lucrează din plin la ridicarea de noi edificii demne de un . oraș. Vechile dughene au cedat locul unei rețele comerciale moderne, cu 37 de magazine spațioase. cu vitrine decorate cu gust (in 1984. volumul vinzărilor s-a apropiat de o jumătate miliard de lei). Drumurile erau ca vai de ele. Oamenii iși a- mintesc că pentru a parcurge cei cîțiva kilometri pină la Pitești Ie trebuiau 3 ore cu căruța trasă de cai și aproape o zi cu carul cu boi... Astăzi, orașul e străbătut de o autostradă cu 4 benzi de circulație, majoritatea străzilor sint modernizate, căile de acces fiind deosebit de importante pentru ritmicitatea activității industriale.Căci industria, reprezentată în trecut doar de... instalațiile de prelucrare a strugurilor, este astăzi o prezentă dinamizatoare. Dealtfel, nici o comparație cu trecutul nu este posibilă. Ce să se compare ? Pentru că volumul de aproape un miliard de lei producție industrială și agricolă de astăzi este realizat în exclusivitate. în unități noi. ridicate in anii socialismului. Fată de 1965 volumul acesteia reprezintă o creștere de 18 ori !...Istoria orașului a început. într-o frumoasă zi. din vara a- nului 1968. cînd Topo- lovenii au primit vizita secretarului general al partidului., tovarășul Nicolae Ceaușescu. L-au intimpinat cu dragoste și căldură, imbrăcați in frumosul port argeșean. înaltul oaspete a fost plăcut impresionat de hărnicia și priceperea locuitorilor. de felul cum păstrează tradiția. de înfățișarea a- cestei localități așezată intre cîmpie si deal. Această vizită, intrată in memoria oamenilor, a marcat. 

de l'apt. începutul noii deveniri a Topolove- nilor. Au urmat importante investiții de la buget, materializate în construirea de unități productive, edilitare. in lucrări gospodărești ce au schimbat .fața localității, trans- l'ormînd-o intr-un centru industrial-a- grar înfloritor.Industria orașului se rezuma, acum două decenii. Ia o mică fabrică de marmeladă din fructe și dovleac. Astăzi, pe locul ei s-a ridicat o puternică întreprindere de industrializare a legumelor și fructelor, cu hale spațioase, modern u- tilate. depozite pentru conserve și semicon- serve. Anual se produc aici 11 000 de tone de conserve de legume și fructe, din care 30 la sută se exportă, în conducerea fabricii sint trei femei, trei gospodine care știu că produsele trebuie să fie gustoase, apetisante. variate. Iată de ce, pentru a diversifica producția a fost... diversificată sursa de materie primă. Unitatea dispune de trei ferme proprii, amenajate cu tot ce e mai modern. O bună parte din capacități lucrează și iarna. Dar pentru ca întreprinderea să lucreze din plin, tot anul, s-a luat o măsură . binevenită : dezvoltarea crescătoriei de porci — de la 180 — la 3 000 de capete. Deci, materie primă pentru o varietate de conserve cu carne și mixte. Pe lingă fermele legumicole urmează să ia ființă o microfermă de vaci.Pentru cei ce făceau naveta la Pitești — și chiar mai departe — construcția întreprinderii de supape și bolțuri (piese ce intră în componenta tuturor vehiculelor', fie ele autoturisme, tractoare sau autocamioane) a însemnat un loc de muncă acasă. Cei aproximativ 1 500 de muncitori și specialiști (se spune că sint de mina intîi. pentru că piesele din oteluri speciale cer precizie, mină sigură și ochi expert) dau anual o producție de 370 de milioane lei.Cea mai veche unitate productivă din oraș este cooperativa meșteșugărească „Muncitoarea". La înființare avea 50 de lucrătoare ce realizau o producție de 50 000 lei pe an. Acum. 3 100 de cooperatoare — din care 2 000 cu muncă la domiciliu — realizează produse a căror va

pentru luciditate și răspundere, pentru prevenirea unei catastrofe planetare („Jocul vieții și al morții in deșertul de cenușă" de Horia Lovi- nescu. „Arca bunei speranțe" de I. D. Sîrbu. „Salonul" lui Paul Everac).Totuși, în marea majoritate a pieselor, nu tinerii sint eroii memorabili, nu ei dețin „rolul" principal.- Cu alte cuvinte, nu ei sînt cei ce polarizează in primul rind atenția creatorilor ca principali purtători ai mesajului etic și estetic. Cel mai adesea — generațiile celor intre 15 și 30 de ani par a interesa pe dramaturgi mai degrabă ca termeni ai unor relații în care protagoniștii sint cei maturi ; ca mijloace și argumente ale unei investigații dialectice care are drept scop conturarea mutațiilor sufletești, ale schimbărilor de mentalitate ale părinților lor, ca martori și mai ales judecători in „instanțe" care iși propun să cintărească faptele adulților. Angrenați in piese de idei. în meditații mai ample privind devenirile morale, sociale, practice, tinerii dețin un rol exponențial, apar ca funcții ale unor ecuații mai largi. în chip firesc. într-o asemenea abordare (în felul ei legitimă), universul tinerilor nu apare nici în toată bogăția, și nici în autentica sa specificitate.Dintotdeauna însă, alături de creații ce îi implică doar intr-o viziune cuprinzătoare asupra lumii, a contemporaneității și problematicii ei — au existat lucrări care au vorbit în primul rind și li s-au adresat în primul rind lor. Opere axate nu pe genul proxim, ci pe problematica specifică tineretului — intr-un anume moment istoric. Opere care dezvoltă frămintări și probleme caracteristice etapei descoperirii si însușirii lumii, cu privirea proaspătă, „mărită de mirare", alimentată de o primordială acuitate a observației ; împrejurări și trăsături ale virstei trăirii cu maximă incandescentă a idealului și visurilor celor mai înaripate. Imagini artistice ale încercărilor și căutărilor dramatice — însoțite de inerente eșecuri, dar și de îzbinzi, acele victorii ce stau la baza progresului uman și progresului cunoașterii. Imagini ale formării tînărului ca personalitate (prin cristalizarea unor sentimente, atitudini, opțiuni), ale fenomenelor adaptării și afirmării sociale, umane.Raritatea unor asemenea pișse in repertorii reflectă productivitatea scăzută a dramaturgiei. Cunoscuta lucrare a Ecaterinei Oproiu „Nu sînt Turnul Eiffel" (ce a revenit ca reușit „muzical" la Teatrul Mic), apreciata piesă a lui D. R. Popescu „Acești îngeri triști", (reluată, nu demult, Ia „Nottara"), „Ancheta asupra unui tinăr care nu a făcut nimic" de Adrian Dohotaru (programată paralel la „Bulandra" și 

loare se ridică la 116 milioane lei. în bună parte pentru export. Cele mai autentice motive populare arge- șene. florile din livezi și grădini, inspirat stilizate și îmbinate, sînt transpuse pe pînză in confecții tradiționale sau modernizate, in covoare de o mare frumusețe. Ana Ungu- reanu. vicepreședintă a cooperativei, ea însăși țesătoare de covoare. ne spune că toate aceste obiecte, ce duc faima Topolo- venilor pină dincolo de Atlantic, sînt creația unor femei fără studii înalte in școli de artă., dar care iubesc și cultivă arta populară, așa cum au moștenit-o de la străbunicele lor.Paralel cu industria s-a dezvoltat și orașul. Se „croiește" un nou centru, in conformitate cu schița de sistematizare si in armonie cu „ specificul arhitecturii* locale : 100 de apartamente in acest an. alte sute în anii viitori. Este nevoie de locuințe pentru tot mai multele familii ce se întemeiază. Pentru numeroasa populație tinăra ființează 6 grădinițe de copii. 5 școli generale și un liceu cu profil mecanic, o școală profesională. Orașul are policlinică, două dispensare. Spitalul. care cu ani în urmă era mai mult o „bolniță" cu 25 de paturi, are astăzi 325 de paturi,/în mai multe pavilioane, ultimul — o construcție deosebit de frumoasă și bine utilată. în care lucrează 70 de cadre medicale cu o bună pregătire care pot rezolva. după cum afirmă doctorul Ion Crăciun. directorul spitalului. orice caz. orice urgență.— Dezvoltarea orașului, ne spunea primărița, a fost posibilă datorită alocațiilor de (a buget, sprijinului primit de la județ, dar și prin forțe proprii, în strinsă ■ colaborare cu cetățenii. Anul trecut, de pildă, s-au efectuat 120 000 de ore de muncă patriotică.Anul acesta se construiește o centrală termică pe cărbune în zona blocurilor ; în 1986—1990 se vor dezvolta capacitățile productive și. odată cu ele. va spori numărul de apartamente. Vor urma o școală, o cantină muncitorească, alte dotări social-cul- turale. Cum să te mai miri că un ■ bucureș- tean s-a hotărît să ră- mină aici 1 

I.A.T.C.). „Nota zero Ia purtare" de V. Stoenescu și O. Sava (ce a văzut diri nou lumina rampei la Teatrul „Ion Creangă" nu demult) au rămas piesele de rezistență ale domeniului. Lor. li s-au adăugat relativ puține alte titluri semnate de ' Paul Everac. D. R. Popescu. Tudor Popescu, Paul Cornel Chitic, Radu F. Alexandru, Nelu Ionescu.Lucrările proaspete, inspirate din realitățile noi ale tării și ale tineretului se lasă însă așteptate. Dramaturgia este încă o oglindă nefiresc de palidă a rolului tot mai important în întreaga activitate de construcție a socialismului in țara noastră pe care il are tinăra generație. Ea reflectă insuficient problematica socială și umană a acestor generații, prezente în primele r'in- duri ale luptei pentru modernizarea producției de bunuri materiale, implicarea- acestora în promovarea cuceririlor științei și tehnicii noi. în industrie. în revoluția agrară, contribuția lor la impunerea principiilor eticii și echității socialiste în toate domeniile vieții sociale. Elanul, dinamismul clocotitor, forța de creație a tineretului, care fac din el o importantă forță a mersului nostru înainte — sînt si ele insuficient reflectate.Sărăcia textelor inspirate din viața tinerilor, puținătatea aspectelor, convenționalismul relevării lor atestă. deopotrivă, o flagrantă ignorare a vieții și realităților tinerilor, o insuficientă reflectare, o nesatisfăcătoare înțelegere a lor.Pe de altă parte, în unele piese, nici viziunea asupra tinerilor nu e mulțumitoare. Ofertele la un concurs organizat de C.C.E.S. — concurs care nu s-a finalizat din cauza valorii scăzute a lucrărilor ofertate — propuneau atenției scrieri sentimen- taliste. axate pe probleme minore, texte declarativiste, naive, rudimen- .tare ca perspectivă asupra orizontului tînărului de azi, orizont — in realitate — mult mai larg, mai cuprinzător decit in epocile anterioare. Aceste texte, ca și altele ce parvin secretariatelor literare, mai vădesc o tendință de moralizare ingustâ — care contribuie la distrugerea iluziei dramatice și îngrădește capacitatea spectatorului tinăr de a se identifica cu eroii, de a se implica reflexiv.Tinărul este — cine se poate îndoi ? — un erou ideal pentru teatru— artă a conflictului, a tensiunilor și «marilor aspirații morale. Eroul tinăr poate fi și un admirabil model. un exemplar erou revoluționar— întruchipind forța de a apăra, de a da viață, consistență idealurilor comuniste. „Poporul — în care tineretul are un rol de seamă —, oamenii muncii sînt cei care au realizat tot ceea ce am obținut in dezvoltarea socialistă a patriei noastre. Ei sînt eroii care trebuie să-și aibă locul în film, in teatru. în poezie, în artă. în literatură, in pictură, in toate domeniile creației artistice. Pe ei trebuie să-i prezentăm" — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la Consfătuirea de la Mangalia.Pentru a realiza asemenea eroi,, pentru a reflecta rolul jucat azi de cei tineri, elanul. dinamismul lor clocotitor.. forța lor .de creație, che-. marea lor prometeică, dramaturgii vor trebui, creînd. să-și împrospăteze observația, să-și amplifice reflecția asupra problematicii actualității .— cercetînd mai temeinic climatul șantierelor tineretului, atmosfera din fabrici și laboratoare, trăind mai mult alături de tineri, pentru a le cunoaște mai profund psi- hologiile. mentalitățile, idealurile.Cred că pentru imbogățirea dorită a repertoriilor — îndeosebi teatrele profilate asupra spectatorilor tineri și cele care au ca mare majoritate un asemenea public — ar putea aplica practica unor comenzi pe o tematică sau problematică bine definită, urmată de cea a lucrului cu autorii — pentru imbogățirea conținutului de viată si a nivelului artistic al pieselor. O preocupare specială de atragere în primul rind a dramaturgilor tineri (care au debutat mai mult cu piese consacrate problemelor general-umane, culti- vind modalități estetice din categoria celor mai abstracte) in elaborarea unor lucrări pentru și despre tineret ar fi. de asemenea, binevenită. Noblețea misiunii de a forma generația de mîine și rolul teatrului in această direcție solicită o vie inițiativă, presupun neprecupețit efort.
Natalia STANCU

■ e ■ a ■ s ■în prezent, datorită numeroaselor studii efectuate în diferite țări și la noi, a cunoștințelor acumulate in legătură cu cauzele bolilor, medicina modernă pune un accent deosebit pe menținerea sănătății, pe depistarea bolii încă înainte ca ea să fi evoluat.. Medicina omului sănătos, acest concept modern și umanist,-vizează depistarea primelor semne ale bolii, înaintea declanșării ei manifeste. Prof. dr. Nicolae TELEKI, șeful clinicii de medicină fizică, balneologie și recuperare medicală de la Spitalul municipal din București, cunoscut specialist, cu o bogată experiență și valoroase lucrări științifice în acest domeniu, ne face unele recomandări în legătură cu locul șiroiul stațiunilor balneoclimatice și de odihnă în prevenirea îmbolnăvirilor, in menținerea sănătății.— Un aspect esențial al medicinei omului sănătos este grija pentru propria sănătate, luarea unor măr suri la vîrste cit mai tinere. Omul modern trebuie să beneficieze de toate cuceririle științifice biomedicale, dar nu în sensul de a apela mai des Ia medic sau la substanțele medicamentoase, ci să se preocupe — sănătos fiind — de menținerea și întreținerea propriei sănătăți. Trebuie să înțelegem noul concept, în comparație cu conceptele medicinei de pină acum, care avea preocupări numai pentru omul bolnav. La rîndul ei, populația avea pină acum o atitudine pasivă, în sensul că oamenii așteptau să fie consultați numai cînd erau bolnavi, să li se recomande măsuri de prevenire sau de tratament în cazul depistării unor boli.în conceptul medicinei omului sănătos accentul este pus pe educația sanitară a populației, pentru ca. fiecare să știe ce are de făcut pentru a-și menține sănătatea. In această strategie modernă intră o serie de obiective și de mijloace, unul din ele fiind, de exemplu, alimentația rațională, care asigură menținerea sănătății și prevenirea multora din afecțiunile digestive, cardiovasculare, metabolice etc. determinate sau influențate de greșeli ori de

COLOANA FĂRĂ SFÎRȘIT...
(Urmare din pag. I)tate și dramatism zbuciumul, eșecurile și victoriile ce traversează viața oricărui om adevărat. Cărțile lui Eugen Barbu și Constantin Țoiu, Fănuș Neagu și Petre Sălcudeanu, Ion Băieșu și Ștefan Bănulescu, Dinu Săraru și Augustin Buzura, Dumitru Popescu și George Bălăiță, Dumitru Radu Popescu și Ion Lăn- crănjan, Platon Pardău și Ion Brad. Nicolae Țic și Corneliu Leu, ca și ale altora îmbogățesc literatura de azi cu o vastă tipologie umană apar- ținind deopotrivă clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, activiștilor de partid, lumii cercetătorilor in științe, savanților și constructorilor marilor edificii socialiste ale acestor ani. La rîndul ei, istoria poporului român, reașezată în drepturile ei, a inspirat vaste cicluri romanești cu un marcat orizont filozofic, precum cel al lui Paul Anghel, despre cucerirea independenței, cărți în care trecutul nu rămîne un depozit de lucruri moarte, ci, privit prin ochii și cu conștiința prezentului, își a- rată într-o nouă lumină semnificațiile, dimensiunile și virtuțile. Mih- nea Gheorghiu, Eugen Uricaru. Mihail Diaconescu. Vasile Sălăjan, Radu Theodoru, Dana Dumitriu ș.a. propun noi unghiuri în abordarea diverselor momente și personalități ale istoriei noastre. Toate acestea sînt nu numai mărturii ale forței de creație actuale, ale talentelor de care are azi parte literatura română, ci și expresii ale unei opțiuni marcante : alegerea unor teme, procese sau epoci profund semnificative pentru cursul vieții noastre, pentru epoca și oamenii de astăzi. Sînt deci expresia unei literaturi scrise cu fața către viață, din viață și pentru viața noastră de astăzi.Se pune uneori' sub semnul întrebării importanta și semnificația subiectului . ori a ariei tematice în care se plasează interesul scriitorului : o carte bună este o carte bine scrisă, nimic mai mult sau mai puțin. Cu alte cuvinte, ce importanță are despre ce scrii ? Nu există teme majore și teme minore, subiecte mari și subiecte mici. Așa este. Dar numai cu înțelesul că nici o temă și nici un subiect nu conferă de la sine valoare unei cărți. Ne putem imediat întreba : pe ce teren se exercită talentul, ce și cit își propune deținătorul său ? Marin Preda a descris și ipostaza talentatului evazionist, abstras clin tumultul „impur" al vieții : „Mă gîndesc, deci. Cobor in forul meu interior. Simt o pace indestructibilă și o mare desfătare spirituală, reflectînd cum să scriu o carte despre un om pur care își vîră cele două degete groase ale mîinilor sub vestă și știind perfect in ce epocă istorică trăiește se detașează de orice fel de probleme și de orice fel de adevăr. El este un om in sine...". Ipostaza aceasta, efectul spiritului polemic al scriitorului, nu este cituși de puțin imaginară sau utopică. Ea îl vizează pe autorul care crede că natura și semnificația problematicii sociale abordată in cartea sa rămîn indiferente în raport cu valoarea propriu-zisă a scrierii, aceasta aflîndu-se exclusiv in legătură cu puterea fanteziei lui de „om in sine" de a conferi interes, dacă nu chiar măreție fie și unui subiect derizoriu. Citești o carte din acestea, pine scrisă, în care ce se în- tîmplă ? Dacă. ai curajul să-ți pui o astfel de întrebare ce exprimă, știm, o gravă ■ rămînere în urmă : marea literatură, romanul „machetă" cum a fost botezat, se validează prin cum spune ceea ce nu spune. Și totuși iți pui respectiva întrebare : ce se întimplă ? Pe zeci de pagini autorul tîrăștd de-a-bușilea un individ îngust la minte printr-o conductă inutilă și plină de mizerii — un „simbol" al absurdității, o parabolă grotescă a „eroismului" inutil. 

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

abuzuri alimentare. Pentru menținerea stării de sănătate este foarte importantă menținerea unei anumite capacități de efort a organismului.— La prima vedere acest deziderat pare o pretenție exagerată, ne duce cu gîndul la sportul de performanță.— Nu, pentru că în realitate menținerea capacității de efort a organismului înseamnă un nivel ridicat-
Medicina omului sănătos 

si cura balneară
al unora dintre funcțiile de bază ale organismului. De exemplu, funcția cardiovasculară, a cărei măsură este tocmai nivelul sau capacitatea maximală de efort, exprimată prin consumul maximal de oxigen. O altă funcție importantă este cea a sistemului locomotor, care se referă atît la musculatură (ca parte activă a aparatului ■ de mișcare a organismului), cît și la sistemul osteo- articular (sistemul osos, articulațiile). Or, menținerea unor asemenea funcții Ia nivel ridicat depinde în mod direct de gradul de solicitare la efort al organismului.— Pentru întreținerea capacității, de efort a organismului sînt necesare exerciții fizice speciale ?— în general nu sînt neapărat necesare exerciții de gimnastică, mai ales că uneori ele pot fi mai greu de practicat, ci este suficient, efortul obișnuit, dar făcut zilnic, și

Criticul prob, cu conștiință profesională și curaj etic, nu poate să nu observe că ingeniozitatea talentatului prozator se exercită aici in gol, gratuit, fără reală finalitate artistică, necum civică ori politică. Talentul. real, nu salvează iremediabila facilitate a stupidei povești. In altă carte, plină de banalități, autorul își ia oarecare avînt civic și plătește o „usturătoare" poliță primarului din- tr-un cătun uitat de lume pentru că nu i-a asigurat „confort sporit" într-o vizită nocturnă de documentare. Iată o temă și un curaj menite să-i poarte cărții noroc, adică să-i aducă un mare succes. Nu i l-au adus. în fine, un procedeu ceva mai productiv de succes : un prozator își plasează eroina în cele mai neverosimile situații de viață, făcînd-o victima unui interminabil șuvoi de nenorociri, care mai de care mai spectaculoase, dar reductibile. în esență, la cîteva vechi scheme ale literaturii de consum.Ce se observă ? în atari cazuri, și în altele, cind conținutul cărții nu este, el însuși, derizoriu, debil, miza promisă este compromisă de voința
ÎNSEMNĂRI 

despre umanitatea 
eroului literar

de succes în virtutea căreia se apelează frecvent la elemente senzaționale, situații șocante. Și ce poate șoca ori impresiona mai mult decit omul izbit de nenorociri ? 1 Suferința și durerea omenească, știm, au inspirat marilor scriitori pagini zguduitoare, pline de compasiune. Dar nu și plăcerea de a descrie suferința, dar nu și tentația de a transcrie registrul manifestărilor ei clinice cu lux de amănunte fiziologice. Simțim că interesului față de adevăr îi ia aici locul imoralitatea transformării durerii umane într-un pitoresc al suferinței care, de poate fi pe placul unei anume galerii narcotizate, nu poate rezista unui adevărat examen de conștiință. Cît. pitoresc ds acest fel este în opera lui Sadovea- nu dedicată celor „sărmani" și „u- mili" ? Este pitoresc spectacolul nenorocirii și mizeriei în care trăiesc atâtea personaje dostoievskiene ? ! în pofida dramei lui Ion sau a tragediei ce pecetluiește soarta Anei, simțim că Rebreanu nu și-a degradat eroii, nu le-a smuls de sub picioare acel piedestal al demnității, al măreției umane pe care pitorescul semnalat mai înainte le anulează. Autorul „Răscoalei" nu și-a transformat eroul într-o măruntă și pitorească victimă a unui degradant deficit de umanitate. Ion ne înfățișează spectacolul tragic al înălțării și decăderii unei uriașe energii umane. O energie cu ale cărei volum și intensitate eroii homerici cîștigau războiul Troiei. Eroul nostru nu cîști- gă insă nici cîteva iugăre de pă- mînt. Patima lui. departe de mania achizitivă a . avarului, nu este patologică, ci forma specifică a unei maladii sociale cu precise cauze economice, maladie dureroasă, cunoscută de toți dezmoșteniții lumii. Ea nu sluțește ființa, ci o rănește, cind nu o distruge. Rămîne ca timpul, istoria să vindece rănile. Dar sint și răni care, cicatrizate, continuă să doară. Iată de ce Ion își păstrează în memoria cititorului statura de erou tragic, iar dezumanizarea lui, ca individ. nu înjosește condiția umană. Nu se poate să nu observăm, din punctul de vedere al acestei lecții a clasicilor, cît de îndoielnice sînt un anume gust excesiv pentru mizerie și subumanitate, pentru etalarea cu orice preț a fenomenelor șî 

anume mersul pe jos în ritm vioi, mai ales pentru cei vîrștnici, alergarea (pentru cei valizi), drumeția, turismul, cu ascensiuni sau mers pe pante, practicarea unor sporturi accesibile in funcție de sezon, cum sint înotul, ciclismul, canotajul, hidrobicicleta. Aceste forme de mișcare, cum sînt alergarea, mersul pe teren variat cu ascensiunea pantelor de dealuri sau munți, mersul în ritm rapid in cazul persoanelor mai puțin 

antrenate sau vîrstnîcilor trebuie făcute la început cu efort fizic progresiv. și anume pînă la limita de efort permisă de organismul fiecărui om în parte. Este de dorit ca practicarea acestor forme de mișcare in aer curat să se facă, pe cît este posibil, în toate sezoanele. în afară de aceste forme de mișcare se recomandă contactul cu natura, curele anuale de Odihnă în stațiuni.— Care sint stațiunile balneoclimatice indicate pentru cure profilactice ori de întreținere a sănătății ?— în principiu, toate stațiunile balneoclimatice oferă condiții naturale optime, indiferent de sezon, pentru efectuarea unor cure de prevenire a bolilor, de menținere a sănătății, a capacității de efort a organismului.Pentru prevenirea unor boli digestive, metabolice sau ale aparatului 

personajelor marginale ori plăcerea de a radiografia insistent și fără vibrație igrasia ce macină statura morală a unor eroi decăzuți și debuso- lați. „Un artist — spunea Liviu Rebreanu — vibrează întotdeauna in fața mizeriei și durerii umane. Această vibrare trebuie să fie transmisă". Cîtă vibrare este însă transmisă prin intermediul luxului fiziologic'* cu care ne sînt descrise aspectele patologice ale comportării unor personaje ? Nici una. După cum nu despre atare vibrare s-ar putea vorbi citind pagini zeflemitoare despre chinurile, suferințele și eroismul u- nor personaje pe care istoria ni le-a transmis, ca pe exemple de martiri ai. unor nobile idealuri. Să fim bine înțeleși : nu-i vorba aici despre cruzimea cu care anume întîmplări, fizionomii, acte pot fi și sînt descrise în destule mari opere. Cine nu a tresărit la realismul aspru cu care Marin Preda descrie în nuvele, dar și in cîteva pagini din „Moromeții", scene, intimplări pline de cruzime din viața de odinioară a satului ? Toți cititorii romanului au observat însă că, in pofida realismului privirii și a cruzimii sincerității > marelui scriitor, chiar acele scene sînt scăldate în lumina ■ înaltă a unei veșnice amieze de vară : lumina unei conștiințe umaniste, încrezătoare în resursele demnității, în forța morală a omului, in puterea lui de a năzui către perfecțiune și măreție.Cițiva dintre cei mai mari scriitori români, Delavrancea, Sadovea- nu. Blaga, Rebreanu, își întemeiază valoarea operei pline de geniul lor artistic pe conștiința că, în fața vieții neamului lor, au ales, anume, dintre multele teme și eroi pe care orice realitate și orice epocă le oferă, pe acelea considerate de ei cu adevărat majore : existența, vicisitudinile și aspirațiile unei clase sociale, țărănimea. Acești scriitori au adus în centrul atenției eroi exemplari, modele de umanitate românească alese din coloana fără sfîrșit a celor mulți, scriind o literatură națională, umanistă.Subiect etern și inepuizabil, eroul de rind — muncitorul, țăranul, constructorul societății noi — își făurește, edificînd o nouă istorie, propriul său destin. El ocupă în cărțile acestei epoci locul meritat, puternic luminat de razele unei înalte conștiințe scriitoricești umaniste. Au văzut și văd lumina tiparului multe asemenea opere și nu se poate crede că rămîn talente nepublicate. Iar verbul „a publica" („publicare simulacrum") înseamnă a ridica o statuie în loc public reunind, cum se vede, noblețea actului de a publica o carte cu răspunderea de a te înfățișa in for cu demna expresie a adevărului menită a sluji colectivității. Așa cum au făcut și marii înaintași : cartea în care Gheorghe Șincai descria cu abnegație pilduitoare și competență de erudit istoria neamului său a călătorit în traista tragicului cărturar rătăcitor în propria țară luminînd și înălțînd inimile compatrioților săi. Ne place să ne imaginăm că ea făcea parte din tezaurul purtat in desaga acelui „veșnic colindător de drumuri care geme sub greutatea cărților", Badea Cirțan, după a cărui urmă — scria Nicolae Iorga — va răminea aceasta : „credința sălbatecă pe care un țăran a avut-o pentru visurile cărturarilor din vremea lui și nemărgi- nita-i evlavie pentru cartea în care vedea numai lumină".Ce fel de cărți și ce visuri. pun cărturarii vremii noastre în desaga lui Badea Cirțan ? Desigur, nu cărți care să-i încovoaie umerii sub greutatea neadevărului lor, ce n-ar merita să fie purtată, ci cărți care, Prin adevărul, demnitatea și frumusețea lor umană, îl înalță și-i dau aripi gindirii lui cutezătoare.
prinar sînt indicate curele de ape minerale (crenoterapia) — chiar și pentru oamenii sănătoși, care nu prezintă tulburări — dieta de repaus digestiv, asociată eventual cu o cură de diureză cu ape minerale, efectuată în stațiuni ca Băile Olănești, Borsec, Slănic-Moldova, Călimă- nești-Căciulata, Singeorz-Băi, Ținea, Lipova, Călacea, Malnaș-Băi ș. a. Asemenea cure sint recomandate, in mod deosebit, persoanelor vîrstnice sau cu profesii sedentare, hiperpon- derale, cu digestie greoaie cu tulburări discontinue, trecătoare, legate de excese alimentare, de abuzul de alcool ori de tutun. Aceste cure se pot efectua în orice sezon. De asemenea, în orice perioadă a anului sînt indicate curele de întreținere a sănătății în stațiunile cu ape termale și în alte stațiuni unde se practică metode de sudație, diete adecvate, terapie prin mișcare, aplicații de factori mecanici (masaj, dușuri subacvatice) recomandate sedentarilor, hiperponderalilor (în special celor cu tulburări metabolice lipidice sau urice), factori care se știe că predispun aceste persoane la boli cardiovasculare, metabolice și ale sistemului locomotor, in primul rind. Studii efectuate de specialiști de la noi din țară, in diferite stațiuni au arătat în mod convingător efectele favorabile ale curelor în stațiuni, atît în ce privește ameliorarea unor suferințe, cît și în păstrarea sănătății prin prevenirea îmbolnăvirilor și creșterea capacității de efort a organismului. De altfel, avînd în vedere importanța și valoarea curelor balneare profilactice active, începînd din anul 1984 au fost introduse în unele stațiuni balneare (Eforie-Nord. Felix, Hercu- lane) forme organizate pentru asemenea cure, cu durata de 12 zile și cu programe diferențiate pentru prevenirea bolilor sistemului locomotor și a bolilor cardio-vasculare. în acest an vor fi organizate asemenea cure și în stațiunile Sovata, Tușnad, Călimănești-Căciulata.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

Sus, veghează zidurile bătrîne, în
cărcate de istorie, ale Cetății 
Neamțului. La poalele ei, orașul 
Tirgu Neamț. Oraș care a îmbrăcat 
haina nouă, deosebit de fru
moasă, a noilor construcții. Una din 
mărturiile posibile : imaginea ală
turată, „decupată" de pe artera 
principală a frumoasei așezări. 

(Foto : Theodor Radu)

cinema
© Mușchetarii în vacanță : SCALA 
(11 03 72) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 19,30, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17.15; 19,30, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
© Sosesc păsările călătoare : LU
MINA (14 74 16) — 9: 11,30: 14; 16,30; 
19, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 
14; 16,30: 19.
© Rămășagul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13.
• Legenda călărețului singuratic : 
COSMOS — 15: 17: 19.
O Adela: VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30.
0 Acțiunea „Autobuzul" : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.
© Roșcovanul : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
© Revanșa : POPULAR (35 15 17) —
15; .17;. 19.
© Artista, dolarii și ardelenii : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17.; 19.
© Răpirea fecioarelor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
© Incendiu la Krong Yung : FESTI
VAL (15 63 84) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,30.
• Un colț de oraș : TIMPURI NOI- 
(15 61 10) — 11; 13; 15; 17; 19.
• Frați de cruce : GRIVITA (17 08 58)
— 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Inimă rece : DACIA (50 35 94) —
9; 11; 13: 15: 17; 19.
© Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 18,30.
© Amintirea unei mari iubiri : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
© Nick Carter superdetectiv : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11; 13; 15; 17; 
19.
© Sus în cireș : PACEA (71 30 85) — 
15; 17; 19.
© Fata care vinde flori : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Ciclul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
© Omul din înalta societate : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Piedone în Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9: 11 ; 13; 15; 
17,15; 19,30, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Titanic vals — 10; Hagi Tudose
— 14,30; Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18,30; (sala Atelier): Salonul
— 10; (sala CosmonaUțllor, 11 07 57): 
Idolul și Ion Anapoda — 18.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
educativ pentru elevi. (Ciclul de abo
namente „D“ și „E"). „Lumea fasci
nantă a instrumentelor muzicale", in
strumentele de suflaf din lemn — 11; 
Recital de orgă Iosif Gcrstenengst
— 19
O Opera Română (13 18 57): Precau- 
țiuni inutile — 11; Hamlct — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11;: My 
Fair Lady — 10,30; Lăsați-mă să cînt
— 18,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandrp" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 10,30; Ferma — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44): Gustul parve
nirii — 10,30; O zi de odihnă — 18 
® Teatrul Mic (14 70 31): Cerul înste
lat deasupra noastră — 11; Fluturi, 
fluturi — 18; (clubul M.A.I.): Mitică 
Popcscu — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Tres
tia ginditoare — 11; Atenție, se fil
mează! — fo
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cîr- 
tițele — 15; Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Mița în sac — 18; (sala 
Studio): Pensiunea doamnei Olimpia
— 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Cursa de Viena — 10; Sere
nadă tîrzie — 18,30; (sala Giulești,
18 04 85): Arta conversației — 13
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre 
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19 
© Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00, la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Din toată inima —1 13,30
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri și purim-spilcri — 11; Intre 
caftan și smoking — 18
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Mary Poppins — 10,30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Ileana Sînziana — 10: (sala Cosmo- 
nauților, 11 07 57): Punguța cu doi 
bani — 11
© Circul București (10 41 95): Vede
tele circului din Varșovia — 10; 15,30;
19
© Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.): Estrada în croazieră -4 15.30; 
Veselia are cuvintul — 18
® Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Peer Gynt — 18,30

tv
DUMINICA, 14 APRILIE

11.30 Lumea copiilor
12,00 Handbal. Finala Cupei Federației 

internaționale de handbal. Minâur 
Bala Mare — Zaporoje (U.R.s.s )

13.15 Telex
13.20 Album duminical
15,00 Fotbal (color). Rapid — Dmamo. 

Transmisiune directă de la sta
dionul „23 August". In pauză: 
Box (color). Aspecte înregistrate 
de la finalele competiției interna
ționale „Centura de aur"

17,00 Fotbal. Steaua — Sportul studen-

18.50 1001 de seri (color)
19,00 Telejurnal © Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19.15 Aniversarea a 40 de arii de la 

victoria asupra fascismului șl săr
bătorirea „Zilei independenței 
României"

19.30 Cîntarea României.
20,10 Film artistic: „Secretul dig

adîncuri"
21.50 Telejurnal

LUNI, 15 APRILIE
20,00 Telejurnal
20.20 Orizont tehnico-știihțific
20,35 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color): „Verdi".
21.50 Telejurnal
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MESAJE BE FEUCITARI 

PE PESTE HOTME ADRESATE 
PRESEBINTHUI MICOEAE CEAUSESCU 

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Am marea plăcere de a vă transmite calde și cordiale felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.Vă rog să primiți urările mele de succes in îndeplinirea importantelor dumneavoastră atribuții pentru bunăstarea poporului român și pentru cauza păcii.Sint încredințat că legăturile de prietenie și cooperare dintre India și România se vor consolida pe mai departe în viitor.Doresc, totodată, să urez prosperitate și progres continuu poporului român, precum și multă sănătate Excelenței Voastre.
GIANI ZAIL SINGH

Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii Excelenței Voastre în cea mai înaltă funcție a țării, doresc să vă transmit, domnule președinte, in numele meu, al guvernului și al poporului spaniol, cele mai cordiale și sincere felicitări, impreună cu cele mai bune urări de fericire personală pentru Excelența Voastră și de prosperitate pentru poporul prietan român.Cu cea mai inaltă considerațiune,
JUAN CARLOS I

Regele Spaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, doresc să transmit Excelentei Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea misiunii dumneavoastră importante.
ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România vă rugăm să primiți din partea guvernului și poporului sanmarinez cele mai alese felicitări, împreună cu urările noastre de activitate rodnică, în folosul poporului român prieten.Permiteți-ne, cu această ocazie, să vă transmitem sentimentele noastre de cea mai înaltă stimă, cu convingerea că raporturile de prietenie și colaborare existente intre România și San Marino vor fi in continuare intensificate.
ENZO COLOMBINI 
SEVERINO TURA

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

INFORMAȚII SPORTIVE
Azi, competiții deosebit de interesante 

in box, handbal, rugbi și fotbal
GALA FINALELOR TURNEULUI 

PENTRU „CENTURA DE AUR“ LA 
BOX va începe la ora 10. în sala patinoarului „23 August" din Capitală. în cele 12 meciuri finale vor lupta zece pugiliști români, șase din Cuba, cîte trei din R.P.D. Coreeană și U.R.S.S. și doi din Bulgaria. Partide interesante se anunță acelea dintre Nistor și sovieticul Toma- șenko (categoria cocoș), Talpoș și cubanezul Quiala (pană). Stan și bulgarul Kuprenski (semiușoară), Obreja și cubanezul Duvergel (semimijlocie). Maricescu și cubanezul Comas (mijlocie), Pîrjoi și bulgarul Stoimenov (supergrea). La categoria ușoară vor lupta pentru „Centură" doi boxeri români. Dragomir Uie și Leontin Sandu, ca și la categoria semigrea, Marcel Marcu și Petre Bonescu ; la categoria semimuscă se. vor întrece doi pugiliști coreeni — Pek Ian Nam și Cian Iun Toi. Confruntări de valoare tehnică vom vedea și la categoria muscă, Kim Ci Hen (R.P.D. Coreeană) — Felipe Valdes (Cuba), la categoria mijlocie-mică, Angel Espinosa (Cuba) — Aleksandr Samo- nin (U.R.S.S.) și la categoria grea, Hermenegildo Baes (Cuba) — Vladimir Dolguni (U.R.S.S.).

PRIMUL JOC DIN FINALA „CU
PEI FEDERAȚIEI INTERNAȚIONA
LE DE HANDBAL" DINTRE ECHI
PELE H.C. MINAUR ȘI S.I.I. ZA- 
POROJIE (U.R.S.S.) va avea loc astăzi la Baia Mare, de la ora 12, în sala „Dacia" din localitate. După un șir de opt meciuri victorioase, echipa maramureșeană va aborda partida cu principalii jucători, plini de voință să realizeze un rezultat cit mai favora
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 aprilie, ora 20—17 aprilie, 
ora 20. în țară : Vreme instabilă în
deosebi în zonele de deal și de munte. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de' averse însoțite de descărcări elec
trice în cea mai mare parte a .țării. La 
munte, precipitațiile vor fi și sub formă 

bil : Măricel Voinea, Boroș. Neculai Voinea. Mironiuc, Flangea. Porumb, precum și portarii Petran și Neșo- vici. întîlnirea va fi arbitrată de cuplul Rauchfuss — Buchda (R.D. Germană).
PARTIDA DE RUGBI ROMÂNIA

— ITALIA. DIN „CUPA F.I.R.A.", se va juca azi la Stadionul municipal din Brașov, de la ora 14. Formația României, pregătită de astă-dată de antrenorii Theodor Rădulescu și Mihai Naca, prezintă, pe lîngă consa- crații internaționali Mircea Paraschiv, Gheorghe Dumitru și Florian Mura- riu. cițiva debutanți — Piloțschi. Tu- naru, Giucăl și Bezușcu. Arbitrul meciului : J. P. Vendel (Franța).
CUPLAJUL INTERBUCUREȘ- 

TEAN DE FOTBAL VA AVEA LOC 
LA STADIONUL „23 AUGUST" DIN 
CAPITALA, cu începere de la ora 15. Ordinea meciurilor, stabilită după poziția celor patru echipe bucureș- tene in clasamentul general, va fi următoarea : întii. Rapid — Dinamo, apoi, de la ora 17, Steaua — Sportul studențesc.Amatorii de fotbal așteaptă cu legitim interes să vadă un adevărat spectacol sportiv, cu joc frumos și corect, cu multă ordini? și disciplină pe teren și in tribune, la a cărui bună desfășurare să contribuie atît echipele și arbitrii, cit și publicul bucureștean.Celelalte partide ale etapei a XXV- a din divizia A : Universitatea Craiova — Gloria. Corvinul — S.C. Bacău, F.C.M. Brașov — F.C. Bihor, F.C. Baia Mare — F.C. Olt. Chimia— A.S.A.. Jiul — Politehnica Timișoara și F.C. Argeș — Politehnica Iași.
de Iapoviță și ninsoare. Izolat, în re
giunile vestice, cantitățile de apă pot 
depăși 15 litri pe metru pătrat in 24 de 
ore. VîntuJ va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări de scurtă durată, 
îndeosebi la munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
izolat mai coborîte, iar cele maxime 
intre 12 și 22 de grade, mai ridicate în 
sudul țării. In București ; Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vîntul 
va sufla slab pînă Ia moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 4 și 8 
grade, iar cele maxime între 16 și 20 
de grade.

PRIMIRE IA PRIMEI MINISTRU Al GUVERNULUI Cronica zileiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al .Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă, pe Leonardus Th. Hees-, seles, vicepreședinte al Consiliului de administrație. al societății „Philips" — Olanda, care se află într-o vizită in țara noastră.In cadrul întrevederii au fost abordate aspecte ale dezvoltării în continuare a relațiilor de colaborareVizita delegației parlamentare chinezeSîmbătă, ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a avut o întrevedere cu delegația parlamentară chineză, condusă de tovarășul Geng Biao, membru al Comitetului Permanent al Comisiei Centrale Consultative a Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte' al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, președintele Comisiei pentru relațiile externe a A.N.R.P., aflată in vizită oficială de prietenie in țara noastră.Au fost evidențiate raporturile de rodnică conlucrare dintre țara noastră și R. P. Chineză, pe plan bilateral și în sfera vieții internaționale, subliniindu-se rolul determinant al înțelegerilor stabilite cu prilejul în- tîlnirilor și convorbirilor româno- chineze la cel mai înalt nivel penANUL INTERNATIONAL AL TINERETULUI■
Simpozionul cu tema „Dreptul la educație— 

drept fundamentai al tinerei generații"Simbătă, 13 aprilie, la Universitatea din București a avut loc simpozionul cu tema „Dreptul la educație — drept fundamental al tinerei generații", organizat sub egida Comitetului Național Român pentru Anul Internațional al Tineretului, de Universitatea din București, manifestare ce se înscrie în contextul marcării, la nivel (național, a Anului Internațional al Tineretului.Lucrările simpozionului au fost deschise de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului Central al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, președintele Comitetului Național Român pentru Anul Internațional al Tineretului.în cuvintul introductiv, tovarășul Nicu Ceaușescu a subliniat semnificația deosebită a dreptului la educație in contemporaneitate, care se prezintă tot mai mult ca o condiție a afirmării multilaterale a personalității umane, a tinerilor în special, ca generație a viitorului, a participării lor conștiente la viața popoarelor, ca și la viața internațională.Pornind de Ia strînsa legătură existentă între soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane și realizarea dreptului la educație al tineretului. .de pretutindeni, ș-a relevat importanța educării tinerei generații in spiritul păcii și înțelegerii intre popoare, în vederea participării sale la dezvoltarea multilaterală a fiecărei țări, la cooperarea și colaborarea între state. în același timp, s-a evidențiat faptul că tineretul se afirmă astăzi, din ce in ce mai mult, nu numai ca un beneficiar al educației, ci și ca un participant activ la promovarea ei, Ia democratizarea și racordarea procesului educațional la noile cuceriri ale științei și culturii moderne. în continuare au fost prezentate multiplele semnificații ale marilor obiective ale Anului Internațional al Tineretului pentru edu
Ședința Biroului Comitetului National Român
f 7 9

pentru Anul Internațional > al TineretuluiSimbătă. 13 aprilie, in Capitală a avut loc ședința Biroului Comitetului Național Român pentru Anul Internațional al Tineretului, care a examinat stadiul actual al acțiunilor de marcare, pe plan national, a A.I.T., sub deviza „Participare, Dezvoltare. Pace", precum și pregătirea unor manifestări cu largă participare internațională, consacrate problematicii tinerei generații, ce urmează a fi organizate în acest an în țara noastră.în cadrul ședinței au fost, de asemenea, analizate rezultatele celei de-a IV-a sesiuni a Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., ale cărei lucrări s-au desfășurat, recent. Ia Viena. sub președinția reprezentantului României, tovarășul Nicu Ceaușescu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului, președintele Comitetului Național Român pentru A.I.T.Biroul Comitetului Național Român pentru A.I.T. a apreciat că „Liniile directoare pentru programe de viitor in domeniul tineretului și urmărirea punerii lor în aplicare", elaborate de cea de-a IV-a reuniune a Comitetului Consultativ al O.N.U., reprezintă un document cu ample semnificații practice, care conține numeroase recomandări adecvate de acțiune pe termen lung cu priviră la 

și cooperare dintre întreprinderi electronice și electrotehnice românești și societatea „Philips".La primire a participat Mihai Morarii, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.A fost prezent Charles Simon van Straten, ambasadorul Olandei la București.

tru continua dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări și popoare. A fost efectuat, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la evoluția situației politice mondiale.In aceeași zi, oaspeții chinezi s-au întîlnit cu tovarășul Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Cu acest prilej au fost discutate aspecte referitoare la amplificarea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri și cooperării economice dintre România și R. P. Chineză, exprimindu-se dorința de a se adinei in continuare colaborarea economică bilaterală.La întrevederi a participat Kang Jimin. însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al R. P. Chineze la București.(Agerpres)

carea tinerei generații in contextul gravelor probleme ale lumii.în cadrul simpozionului s-au prezentat o serie de comunicări. de către reprezentanți ai conducerii Ministerului Educației și învățămintu- lui, Universității din București, C.C. al U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R., cadre didactice și cercetători privind educația — cadrul participativ și drept fundamental al tineretului contemporan ; politica școlară și sistemul instituțional al exercitării dreptului la educație în Republica Socialistă România ; dezvoltarea — premisă și finalitate a promovării dreptului la educație ; A.I.T. — cadru de afirmare a drepturilor și responsabilităților tinerei generații contemporane ; educația pentru pace ca dimensiune a formării tineretului ; rolul organizațiilor de tineret și stu- denți in cadrul procesului educațional general, universitatea și realizarea dreptului la educație.Lucrările simpozionului au subliniat faptul că, în țara noastră, e- ducația multilaterală și armonioasă, prin muncă și pentru muncă, a tineretului este considerată o îndatorire de înalță răspundere a întregii societăți, numeroasele măsuri'' de ordin economic, educativ și legislativ adoptate in,ultimii ani conferind învăță- mintului românesc o puternică ■ vocație practică, o orientare fundamentală spre soluționarea problemelor ridicate de dezvoltarea multidimensională a societății.S-a relevat multitudinea de acțiuni care s-au organizat și sint preconizate să se desfășoare in contextul marcării Anului Internațional al Tineretului la nivel național in vederea creșterii contribuției active si responsabile a tinerei generații la dezvoltarea multilaterală a patriei, la înflorirea culturii și artei socialiste, in lupta popoarelor pentru pace, dezarmare, securitate, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

tineret, la cele mai diferite niveluri — local, național, regional, internațional.S-a subliniat ideea că acest document constituie o platformă largă și utilă pentru asigurarea continuității preocupărilor și politicilor în domeniul tineretului, pe baza experiențelor. ideilor și inițiativelor valoroase, acumulate în procesul de pregătire și marcare a Anului Internațional al Tineretului.S-a exprimat hotărîrea Comitetului Național Român pentru A.J.T. de a desfășura o largă activitate de cooperare internațională, de contacte de lucru cu alte comitete naționale pentru A.I.T., existente, în prezent, în peste 140 de țări. în vederea asigurării condițiilor pentru adoptarea liniilor directoare privind tineretul la Conferința Mondială a Națiunilor Unite pentru Anul Internațional al Tineretului, care va avea loc in timpul celei de-a 40-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. din toamna acestui an. A fost relevată. în acest context. însemnătatea organizării, la București, in septembrie a.c.. a Conferinței mondiale a comitetelor naționale pentru A.I.T., care va oferi cadrul unei evaluări aprofundate 'a documentului menționat, din perspectiva preocupărilor și competențelor organismelor naționale angajate în procesul de pregătire și marcare a A.I.T.

La București s-au încheiat, sîmbătă, convorbirile economice dintre tovarășii Ștefan Birlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Svatopluk Potac, vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării, care a făcut o vizită în țara noastră.La încheierea convorbirilor a fost semnat un protocol privind dezvoltarea cooperării economice între cele două țări pe perioada 1986— 1990, precum și creșterea și diversificarea schimburilor comerciale și de mărfuri dintre România și Cehoslovacia.A fost prezent Jan Papp, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București. (Agerpres)
O țară întreagă muncește,

o fard
Vizitam un muzeu. Unul dintre 

numeroasele muzee din Phenian. 
Privirile noastre, atrase de cite 
ceva interesant la fiecare pas, s-au 
oprit la un moment dat asupra u- 
nei hărți deosebite : cartograful 
desenase in peniță, cu o migală ca
racteristică acestui popor harnic și 
serios, care nu ia nimic în glumă, 
nu numai fiecare munte, fiecare 
cimpie și fiecare fir de apă, dar și 
sumedenie de curbe de nivel din 
relieful atît de bogat și de frămân
tat al Peninsulei Coreea. Atît — și 
ar fi fost de-ajuns pentru a stîrni 
admirație. Dar povestea autorului 
acestei adevărate opere de artă, pe 
care ne-a depănat-o ghidul atunci, 
pe loc, ne-a înmărmurit. Kim Jon 
Ho — geograf din secolul prece
dent — a străbătut țara pe jos, in 
lung și-n lat, timp de 27 de ani ne
întrerupt!, pentru a vedea tot și a 
desena tot, realizind astfel, in anul 
1861, prima hartă a Coreei la care 
noi ne uitam acum îneîntați. Știți 
cum l-au răsplătit mai-marii feu
dali pentru asemenea titanică stră
danie spre binele național ? L-au 
considerat bolnav mintal, l-au bă
nuit și de alte lucruri — pentru că 
prea cutreiera cu interes toate locu
rile — și l-au condamnat la moarte! 
Un asemenea fapt zguduitor și. re
voltător se petrecea într-o țară cu 
o populație analfabetă in propor
ție de peste 80 la sută, într-o țară 
ai cărei stăpîni, și diriguitori aveau 
mare grijă să țină poporul în întu
nericul neștiinței, ferit de lumina 
socotită periculoasă a cunoașterii.

Scăpată de jugul feudal, elibera
tă (în anul 1945) de sub ocupația 
imperialistă japoneză, trecută (in 
perioada 1950—1958) și printr-un 
crincen război, țara de astăzi tră
iește — deocamdată numai in ju
mătatea ei nordică — vîrsta efor
tului eroic pentru construcția so
cialistă, desfășurat sub conducerea, 
Partidului Muncii, in frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, a cărui zi de 
naștere este sărbătorită de poporul 
coreean la 15 aprilie. Se muncește 
mult, repede și cu spor in Repu
blica Populară Democrată Coreea
nă. De la copil la bătrin, toată lu
mea muncește cu o rară si o admi
rabilă devoțiune, cu o recunoscută 
vocație a construcției. Satele, ora
șele, toate localitățile s-au și în
scris hotărît, ca însăși viata oame
nilor, pe coordonatele civilizației 
socialiste. Iar pentru ca țara să 
prospere mereu — azi mai mult 
ca ieri, mâine mai mult ca azi_* — 
de la copil la bătrin, toată lumea 
învață cu nesecată și neostoită sete 
de cunoaștere.

...Învață, bineînțeles, copiii de 
școală. Alfabetizarea a fost conju
gată — firesc și necesar — cu alte 
mari și importante acțiuni ale sta
tului democrat-popular în acest do
meniu, devenind succesiv obliga
torii pentru, toți: din 1956 — învă
țământul primar; din 1958 — cel 
secundar ; din 1967 — învățământul 
tehnic de nouă ani; din 1975 — cel 
universal de unsprezece ani. Obli
gativitatea învățămîntului începe 
de la vîrsta de cinci ani; atunci 
copiltil trece din grupa întii in 
grupa a doua la grădiniță (dacă la 
grupa întii a venit cine a vrut, ia 
grupa a doua trebuie să vină toți 
copiii), acest an fiind socotit an 
preparator. Ținci care încă spun 
educatoarei mamă (e ceva for
midabil de mișcător și sugestiv să 
auzi și să vezi cum, pe stradă și 
oriunde, copiii cei mai mici se a- 
dresează femeilor cu apelativul 
„mamă") încep de pe acum să de
prindă alfabetul, ca și operațiunile 
de adunare sau de scădere. După 
aceea, numai după aceea, urmează 
cele zece clase ale școlii de cultu
ră generală. Peste opt milioane de 
preșcolari și elevi se , instruiesc, 
astfel, pentru viitor, școala dove- 
dindu-se și un spațiu al educării 
pentru viață.

...învață, desigur, studenții. La 
Universitatea „Kim Ir Sen", din 
Phenian, tovarășul O Kil Bang — 
primul adjunct a.1 rectorului — 
ne face un interesant expozeu asu-

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate CoreeneDragă tovarășe Kim Ir Sen,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al meu personal, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai călduroase felicitări și alese urări cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere.Partidul și poporul nostru cunosc și dau o înaltă apreciere eforturilor dumneavoastră neobosite, pline de abnegație, consacrate operei de edificare a socialismului, de făurire a unei Coree libere, unite și prospere, așa cum o dorește întregul popor coreean.îmi este deosebit dfc plăcut să relev că întîlnirile și convorbirile noastre rodnice, de la București și Phenian, au constituit, de fiecare dată, noi și puternice stimulente pentru ridicarea pe trepte tot mai înalte a relațiilor dintre partidele, popoarele și statele' noastre.îmi exprim deplina convingere că relațiile de strînsa prietenie și fructuoasă cooperare dintre partidele și statele noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și coreean, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii în întreaga lume.In încheiere doresc să vă transmit, draga tovarășe Kim Ir Sen, cele mai bune urări de sănătate, viață îndelungată, putere de muncă, precum și succese tot mai însemnate în activitatea dumneavoastră de mare răspundere, pentru prosperitatea și fericirea poporului coreean, pentru înfăptuirea supremei sale aspirații naționale — reunificarea pașnică și independentă a patriei.
NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

întreagă învață

„Palatul de studii al poporului" din Phenian

pra învățământului superior din 
țara prietenă. Această instituție a 
fost creată la un an după elibera
re (deci în 1946) din nevoia de a 
pregăti o intelectualitate nouă, ca
pabilă să construiască o țară nouă. 
La început a avut 7 facultăți, 1 500 
studenți și 60 cadre didactice; azi 
are 14 facultăți, 12 000 studenți și 
4 000 cadre didactice plus 8 institu
te de cercetare științifică. Are, se 
înțelege, și o bogată și funcțională 
bază materială. Universitatea din 
capitală este socotită „universita- 
te-mamă“ (cu toate îndatoririle și 
prerogativele ce decurg dintr-o a- 
semenea onorantă calitate) pentru

Note de călătorie 
din R.P.D. Coreeană

toate cele 180 de facultăți și insti
tute ce funcționează acum in 
R.P.D. Coreeană. Cei peste 1 200 000 
de absolvenți ai învățămîntului su
perior creat în tară lucrează acum 
ca specialiști, multi afirmindu-se 
ca importante cadre naționale in 
economie, în cultură, in invăță- 
mint, in partid.

...Învață, în același timp, și mun
citorii. Și nu numai la. cursurile de 
calificare, omniprezente în sectoa
rele productive. In orașul Songrim 
— însemnat centru siderurgic al 
provinciei Hwanghai de Nord — 
funcționează, spre exemplu, un in
stitut de tehnologie industrială care 
formează cadre tehnice cu inaltă 
calificare fără scoatere din produc
ție. Muncitorii sint și studenți 
(pentru cinci ani), inginerii sînt și 
cadre didactice, directorul combi
natului siderurgic este și directorul 
respectivului institut de învățămint 
superior. Si asemenea institute de 
studii și inaltă specializare fiin
țează in toate marile uzine ale 
țării.

...Învață, de asemenea, și țăranii. 
Iarna urmează cu toții cursuri a- 
grozootehnice. Cei mai tineri și mai 
destoinici frecventează însă cursu
rile școlilor superioare organizate 
la sate. In oomuna Ciongsan, pre
ședinta cooperativei agricole*— to
varășa Ce Kim Săn, fostă țărancă, 
acum inginer agronom — ne pre
zintă rețeaua de învățămint a aces
tei comune (în care, în trecut, nu 
existase nici o școală) : două gră
dinițe, două școli, un institut agro
nomic de învățămint superior, casa 
de studii (cu un amfiteatru de 650 
locuri, bibliotecă, săli de cursuri, 
laboratoare, ateliere). Apoi, ca să 
ne demonstreze ceea ce era de de
monstrat, ne invită la grădiniță. 
Unde micuța Kim Mi Han (părin
ții ei — amândoi — sint tractoriști) 
ne impresionează cu harul și dex
teritatea cu care execută pentru 
noi, la pian, fragmente din opere 
celebre. Parcă nu ne venea să cre
dem că sîntem intr-un sat situat 
undeva la distanțe apreciabile, in-

x

tre orașele Phenian ‘și Nampo, și 
că artista din fata noastră avea nu
mai cinci ani. Dar nu era vis, era 
aievea !

...Învață, s-ar putea spune fără 
teama de a greși, toți cetățenii Co
reei populare. Aproape 18 milioane 
de oameni studiază fie în școli și 
facultăți, fie la locul de muncă. Ci
tesc și învață în biblioteci, acasă 
ori în tren, metrou, autobuz și tro
leibuz — unde neobișnuit a deve
nit nu călătorul care lecturează, ci 
cel ce nu are în mină o carte pe 
paginile căreia să-și plimbe privi
rile avide, chiar dacă merge nu
mai o stație-două. De aceea, nu
mele de „Palatul de studii al po- 
pgrului’^daț unuia. ..(Un gele mal

1 Impiinătodrâ edificii din- Phenian 
(in ale cărui săli de lectură, de au
diții. de video, de conferințe, întâl
nisem puzderie de oameni de toate 
virstele și din toate mediile socia
le) este cit se poate de concludent 
și simbolic nu numai pentru ceea 
ce se întâmplă zilnic în acest mă- 

ireț lăcaș, ci pentru ceea ce se în
timplă zilnic pretutindeni in Repu
blica Populară Democrată Co
reeană.

Fiindcă, în lumina Congresului 
al VI-lea al Partidului Muncii din 
Coreea. — care a adoptat un amplu 
program de dezvoltare a țării, ba
zat pe o creștere deosebită a im
portantei școlii, pe o legătură tot 
mai strînsa a tuturor formelor de 
instrucție cu necesitățile de azi, dar 
mai ales de mîine, ale producției 
materiale și spirituale — învățătu
ra este acum o datorie patriotică. 
In cursul vizitei delegației ziarului 
„Scinteia" în țara prietenă, multi 
dintre tovarășii coreeni cu care am 
stat de vorbă — in ’orașe, la sate, 
în uzine, pe șantiere, în instituții 
de* învățămint, pe stradă — ne-au 
mărturisit că și în acest sens, al 
îmbinării muncii cu .studiul, mare
le conducător al partidului și sta
tului, tovarășul Kim Ir Sen, le este 
deopotrivă un înalt exemplu și un 
permanent imbold. La rindul nos
tru, le-am împărtășit gazdelor sen
timentele de satisfacție și prețuire 
cu care sint urmărite in România 
realizările poporului prieten co
reean în edificarea noii orlndgiri, 
activitatea revoluționară bogată a 
tovarășului. Kim Ir Sen, dedicată 
progresului multilateral al țării, 
bunăstării și fericirii poporului. Cit 
privește viitorul, așa cum ni s-a 
relatat pretutindeni, tezele partidu
lui prevăd remodelarea întregii 
societăți după chipul cUtsei munci
toare. intelectualizarea treptată a 
societății astfel incit fiecare mun
citor, țăran, funcționar să se situe
ze la nivelul unui absolvent de in- 
vățămint superior.

Pînă atunci, și pentru a se a- 
junge cit mai curind acolo, în 
R.P.D. Coreeană, prietenă, se mun
cește pretutindeni, se învață pretu
tindeni. Toată fara muncește, toată 
țara învață.

Gheorghe MITROI
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O RADIOSURSĂ GIGAN

TICĂ. Cercetătorii Institutului de radio- astronomie Max-Planck, din Bonn, au descoperit cea de-a treia, în ceea ce privește mărimea, radiosursă din spațiu, cu ajutorul radiotelescopului mobil de la Effelsberg, cel mai mare din lume. Noua radiogalaxie gigantică ii surprinde pe cercetători in primul rind prin forma sa alungită. Radiosursele din Calea Lactee des-, coperite pînă acum au în general o forma rotundă. Ea are un nucleu mic (la scară cosmică), dar care emite cantități enorme de energie : obiectul este tot atît de „luminos" in domeniul radioundelor, cit ar fi 10 000 de miliarde de sori sau 1 000 de galaxii. Specialiștii presupun că este vorba de un quasar care ejectează din nucleul său materie cu o viteză apropiată de cea a luminii. Cercetătorii institutului cred că este vorba despre o radiosursă situată în afara galaxiei noastre. Semnalele sale radio pot ajunge pînă la noi numai printr-o

breșă dintre două brațe ale galaxiei Calea Lactee.
ZĂCĂMINTE DE FOSFOR SE 

FORMEAZĂ Șl AZI O navă sovietică de cercetări științifice își desfășura activitatea obișnuită în Atlanticul de sud. Pe neașteptate, intr-o probă prelevată de la o adincime de 120 de metri s-au descoperit fosfați. Multă vreme cercetătorii au considerat că pentru formarea fosfaților sint necesare cdndiții deosebite, cum ar fi cele existente în fosele adinei sau erupțiile vulcanice. în locul respectiv însă, nu existau nici vulcani, nici fose. De unde au apărut atunci bogatele acumulări de fosfați in acel loc ? Oameni de știință de la Institutul de oceanologie explică formarea fosfaților cu ajutorul unor procese oceanice ce se desfășoară și în prezent : curenții de coastă ridică apa din straturile mai adinei la suprafață, unde fosforul dizolvat este absorbit mai întii de către plancton, iar

apoi, într-o formă sau alta — de către toate viețuitoarele oceanului — de la algele cele mai simple pînă la peștii de mari dimensiuni. Resturile lor se lasă pe fundul oceanului. Mai departe, urmează transformările geochimice care duc la separarea fosforului de substanțele organice și la acumularea lui treptată in ceea ce va deveni cu timpul un mare zăcămînt.

mare a degradării unor bacterii prezente în mod obișnuit în organism (în tubul digestiv, mai ales) prin acțiunea unor celule mobile, a căror funcție o constituie eliminarea toxinelor. Autorul teoriei susține că factorul care favorizează somnul ar putea fi considerat drept un nou tip de „vitamină", substanță indispensabilă organismului. care însă nu poate fi preparată, în condițiile actuale, pe cale sintetică.
SOMNUL Șl BACTERIILE. Cercetătorul Louis Chedid, de la Institutul Pasteur din Paris, a ajuns la concluzia că unele substanțe de origine bacteriană sînt indispensabile funcțiilor biologice ale mamiferelor. S-a demonstrat astfel că există o analogie din punct de vedere al structurii chimice între fragmente de membrane bacteriene și factori care anumite reacții psihice : unul . . .derivați, un neuzamil-peptid, este identic cu factorul care determină etapele somnului. Această substanță se formează ca ur-

intervin în din acești,

CIUPERCI 
ACIDE. Un micologi și specialiști în fitopatologie din Olanda, in frunte cu W. Smits, a studiat cauzele supraviețuirii unor copaci în zone silvice puternic afectate de aciditatea ridicată a precipitațiilor căzute în acele zone. Cercetătorii au descoperit că în sistemul radicular al copacilor care.au rămas sănătoși s-a stabilit o simbioză între rădăcini și miceliul unor ciuperci. în schimbul sub-

CONTRA PLOIIgrup de dendrologi,

stanțelor zaharoase pe care le primește de la planta superioară, ciuperca o ajută pe aceasta să-și asigure apa necesară, îi „livrează" hormoni și vitamine. în plus, ciuperca este capabilă să apere copacul de o concentrație prea mare de metale toxice, cum sint zincul și cuprul care se acumulează în sol, în principal ca rezultat al poluării. Multe ciuperci care intră într-o astfel de „alianță" au, de asemenea, capacitatea de a apăra copacul în caz de secetă puternică. Influența pozitivă a ciupercilor se constată îndeosebi la copacii tineri.
SUCURI IN LOC DE MEDI

CAMENTE. Așa sună unul din principiile de bază alese dezvoltă cu succes la Centrul pentru biostlmulatori, de pe lîngă Ministerul Industriei Chimice din Bulgaria. De curînd, la acest centru a fost realizat un nou produs pentru bolnavii de diabet — „Fructo- Iac“ — un sirop transparent și vîscos, cu

un conținut de 82 Ia sută de fructoză, care este asimilată rapid și stimulează sinteza glicogenultii din ficatul bolnav. Acest sirop se recomandă și în afecțiunile de stomac și de inimă.

farmaciei naturale ce

PELICULĂ DE DIAMANT. Com- pania japoneză „Mitsubishi Metall" a elaborat o nouă tehnologie de obținere a diamantelor artificiale care nu necesită instalații complexe de producere a unor temperaturi și presiuni înalte, cum sînt cele utilizate în prezent. Este adevărat că noua tehnologie permite obținerea numai a unor cristale de dimensiuni extrem de mici care se depun ca o peliculă subțire pe un alt material. Diamantele se formează ca urmare a Iradierii cu microunde a unui amestec de hidrocarbură gazoasă și interiorul unei camere, la o de cîteva sute de grade, diamant își va găsi diverse tehnica modernă.
hidrogen in temperatură Pelicula de aplicații în
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Pozițiile României, initiativeie președintelui 
Nicolae Ceausescu - contribuții de excepțională 

însemnătate la promovarea caozei păcii 
si colaborării internaționale

Relatări și comentarii în presa din diferite țâri ale lumii

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
așteptată cu deosebit interes în Canada

Mijloacele de informare în masă din numeroase țări ale lumii acordă 
spații largi reflectării politicii externe romanești, acțiunilor și inițiativelor 
României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu în vederea 
rezolvării marilor probleme ale omenirii — dezarmarea, și în primul rînd 
dezarmarea nucleară, reglementarea tuturor situațiilor conflictuale pe cale 
pașnică, prin tratative, instaurarea unei noi ordini internaționale pe 
planeta noastră, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Sînt prezentate, totodată, succesele obținute de poporul nostru în 
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, cu 
deosebire în ultimii 20 de ani, de cînd în fruntea partidului, a destinelor 
țării a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.

OTTAWA 13 (Agerpres). — Presa canadiană de sîmbătă a publicat articole și comentarii dedicate apropiatei vizite oficiale pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele, Republicii Socialiste România. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va efectua in Canada, la invitația guvernatorului general al acestei țări. Jeanne Sauve, și a primului ministru Brian Mulroney.Ziarul „The Citizen" inserează un amplu comentariu însoțit de fotografia președintelui Nicolae Ceaușescu. „România și Canada — se subliniază în comentariu — sint 
țări mijlocii, au cam aceeași popu
lație și, deși membre ale unor 
alianțe militare diferite, militează 
pentru pace și acționează împreună 
in diferite forumuri, la Stockholm, 
Viena și Geneva, pentru măsuri 
practice de dezarmare".în continuare se apreciază că în timpul vizitei distinșilor oaspeți români. în cursul convorbirilor cu premierul Brian Mulroney, vor fi abordate problemele 'majore ale situației internaționale. în special cele privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. „Ca
nada poate învăța de Ia România", arată .ziarul, evidențiind modul in care președintele României acționează pentru realizarea reducerii tensiunii între Est și Vest.Prezentînd poziția țării noastre în problema opririi amplasării in Europa a rachetelor cu rază medie de acțiune, ziarul se referă la sublinierile președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la convorbi

rile sovieto-americane de la Geneva. Ziarul exprimă, totodată, convingerea că in cursul dialogului la nivel înalt româno-canadian se vor degaja idei noi care să impulsioneze acțiunile in direcția dezarmării.în ceea ce privește relațiile economice bilaterale. „The Citizen" apreciază ..schimburile comerciale drept factor care unește cele două țări" și face referiri lâ cooperarea româno-canadiană în domeniul energiei nucleare.La rîndul său, cotidianul „The Globe and Mail" prezintă programul de dezvoltare a energeticii aprobat de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, reliefînd interesul deosebit al României și Canadei de a continua și adinei cooperarea în domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare. Ziarul relevă posibilitățile economiei românești de a exporta pe piața canadiană produse industriale, intre care automobile, tractoare, echipament electric, mașini-unelte și altele.în cercuri diplomatice și de presă este exprimată opinia că România și Canada, țări cu sisteme so- cial-politice diferite, situate la mare distanță geografică, au găsit calea înțelegerii și colaborării, atit în raporturile bilaterale, cit si pe plan internațional. Iată ce a declarat Derek Fraser, director în Ministerul Afacerilor Externe al Canadei : „Vizita în țara noastră a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
este așteptată cu mult interes. Pri

vim această vizită ca pe un eveni
ment politic important, tocmai 
avind în vedere rolul și influența 
României in relațiile internaționale, 
activitatea ci îndreptată spre solu
ționarea problemelor politice apă
rute la reuniunile privind secu
ritatea și cooperarea de la Madrid 
și Stockholm, pentru găsirea căilor 
dc reglementare a situațiilor con
flictuale din Orientul Mijlociu și 
din alte zone ale lumii.

Dorim să extindem schimburile 
și cooperarea și in alte domenii 
decit cel politic. Sintem deosebit de 
mulțumiți de evoluția relațiilor 
bilaterale pe diverse planuri. 
Ambele părți au depus o activitate 
intensă pentru a extinde cooperarea 
economică, obținîndu-se progrese 
considerabile în domeniul folosirii 
pașnice a energici nucleare. îm
preună căutăm căi pentru intensi
ficarea relațiilor și in alte domenii.

Sperăm, totodată, ca in timpul vi
zitei președintelui României să pu
tem aborda probleme de cea mai 
mare însemnătate ale situației in
ternaționale actuale și să realizăm 
o și mai strinsă colaborare pe plan 
mondial.

România, a spus în încheiere Derek Fraser, are pentru noi o 
semnificație aparte atît prin politi
ca ei pe plan internațional, cit și 
prin faptul că ea este un important 
partener economic al Canadei. 
Pentru toate acestea consider că 
vizita oficială in Canada a pre
ședintelui României va fi un eve
niment deosebit".

Revista „EINHEIT" din R.D. Germană a consacrat un amplu articol dezvoltării economico-so- ciăle a României de-a lungul celor patru decenii care au trecut de la evenimentele din August 1944, și mai ales după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Prezentînd evenimentele din 1944, publicația s-a referit la activitatea în ilegalitate a comuniștilor români, la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, subliniind că „după 23 Au
gust 1944, România a luptat alături 
de Uniunea Sovietică împotriva 
fascismului hitle'rist".Se relevă că, sub conducerea comuniștilor români, au fost inițiate profunde transformări pe plan economic, social și politic. „Patru de
cenii sînt o perioadă istorică rela
tiv scurtă în viața unei țări — scrie revista — și totuși, tocmai în aces
te decenii, s-au realizat cele mai 
mari prefaceri sociale din istoria ci_ de veacuri, România transfor- 
mindu-se dintr-o țară agrară îna
poiată într-un stat socialist indus- 
trial-agrar".Evidențiind succesele considerabile ale industriei și agriculturii românești în anii construcției socialiste, „Einheit“ scrie, între al- telej în prezent, economia națională a României dispune de o bază tehnico-materială capabilă cJe mari realizări. Au apărut multe ramuri industriale noi,' cum ar fi cea a construcției de avioane. Harta Republicii Socialiste România a înregistrat modificări fundamentale — în deceniile care au trecut s-au adăugat nenumărate noi orașe, așe-

mul marilor prefaceri revoluționare, pe drumul victoriei socialismului.România edifică o societate nouă, bazată pe justiție socială și pe egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor > țării, pe afirmarea dreptului Ia muncă, la învățămînt și cultură, a dreptului de a participa activ la conducerea societății, factori decisivi ai unității indestructibile dintre partid și popor — evidențiază 
„O JORNAL DE ANGOLA" într-un articol consacrat țării noastre.Ziarul angolez evidențiază, în lumina hotărîrilor adoptate de către cel de-al XIII-lea Congres al partidului nostru, dezvoltarea, și in viitor, a economiei romanești, perspectiva deschisă construcției multilaterale a societății socialiste în țara noastră, precum și coordonatele majore ale politicii externe românești. Un loc aparte în politica României — se arată — îl ocupă colaborarea cu toate statele, indiferent de sistemul lor social- politic. Politica externă românească, al cărei făuritor este președintele Nicolae Ceaușescu, are in vedere întărirea unității și colaborării cu toate țările socialiste, amplificarea conlucrării cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, lupta pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, pentru dezarmare și instaurarea unei păci durabile în întreaga lume — se subliniază în ziar.Politica internă și externă a României socialiste. activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu pusă în slujba păcii și a promovării unei ample cooperări internaționale au fost reflectate de 

TELEVIZIUNEA DIN ZIMBABWE, în programele transmise au fost evidențiate, totodată, importantul 3cou internațional al inițiativelor ■șefului statului român în direcția soluționării pe calea negocierilor a stărilor conflictuale, a stăvilirii cursei înarmărilor, în primul' rînd a înarmărilor nucleare, pentru luarea unor măsuri ferme de garantare a securității în Europa și in lume. . > ■ ..S-a evidențiat, de asemenea, politica României de extindere și adincire a relațiilor de conlucrare cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor politic, în interesul păcii, cooperării, înțelegerii între națiuni.Șub titlul „România — progrese
le obținute în cei 40 de ani de re
voluție", cotidianul „ULTIMA 
HORA DE BRASILIA" a consacrat o pagină înfățișării rezultatelor dobîndite de țara noastră în anii care au trecut de la 23 August 1944, îndeosebi in anii de cînd in fruntea partidului și a tării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin forța expresivă a cifrelor sînt edificator prezentate realizările istorice obținute de poporul român, sub conducerea partidului comunist, precum și perspectivele ce se deschid tării noastre prin trecerea la înfăptuirea obiectivelor și a sarcinilor ce rezultă din documentele aprobate de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R. elaborate sub directa conducere și îndrumare a secretarului general al partidului, președintele țării — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Un loc deosebit este acordat de cotidianul brazilian preocupării permanente a partidului și statului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, progreselor realizate în domeniul culturii, educației și învățămîntului.Ziarul pune în evidență, de asemenea, cursul ascendent al relațiilor româno-braziliene, posibilitățile extinderii lor pe multiple planuri.Sub titlul „Din cronica eliberă
rii", ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO" a publicat o suită de materiale evidențiind participarea trupelor române, alături de cele sovietice, la eliberarea unor orașe și localități din Cehoslovacia.într-un articol consacrat celei de-a 40-a aniversări a operațiunii Bratislava—Brno, „Rude Pravo" arată, între altele : „Operațiunea 
Bratislava—Brno a avut o singură 
caracteristică pregnantă. La atac au 
participat alături de trupele sovie
tice și unitățile armatelor 1 și a 
2-a române și o parte a unităților 
române de tancuri și aviație. A- 
cestea au însumat 14 divizii române, 
cu un efectiv de 86 300 militari, 
990 tunuri și 46 tancuri. Aceste 
unități române nu au fost incluse 
în principala grupare de atac a 
Frontului 2 ucrainean pe direc
ția Bratislava---Brno. Totuși, nu pot 
fi subapreciate sarcinile lor de 
luptă pe direcția generală de la 
Banska-Bystrica, peste Kremnice și 
Trencin, spre centrul Moraviei, în 
cadrul operațiunii Bratislava—Brno. 
La fel nu pot fi subapreciate efor
turile diviziilor sovietice alături de 
care unitățile române au ajutat la 
alungarea fasciștilor din munții cen
trali slovaci și din masivul de 
la frontiera moravo-slovacă. Din 
punct de • vedere moral și politic 
nu există deosebire intre ostașul 
care a fost, desemnat de-coman
dant să lupte pe direcția principală 
de atac și ostașul care a luptat in- 
tr-o unitate repartizată pe o altă 
direcție", scrie ziarul cehoslovac.

„România și-a ciștigat un bine
meritat prestigiu internațional da
torită succeselor obținute în dez
voltarea economică și socială, gra
ție efortului nobilului ei popor, 
perseverenței cu care apără și pro
movează principiile independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne ale altor 
țări, contribuției constructive și 
inițiativelor președintelui Nicolae 
Ceaușescu in soluționarea proble
melor cardinale ale lumii contem
porane : pacea și securitatea inter
națională, dezarmarea și dezvol
tarea, cooperarea și edificarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale", scrie, în cuvîntul său către cititori, revistă culturală 
„DIPLOMACIA", din Costa Rica, intr-un supliment dedicat României — pe a cărui copertă se află portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Bogat ilustrat, suplimentul publică — sub titlul „Vă 
prezentăm România" — numeroase articole despre dezvoltarea multilaterală a țării noastre în ultimele patru decenii.Relevind semnificația evenimentului de la 23 August 1944, revista evidențiază tradițiile de luptă ale poporului român pentru unitate, suveranitate națională și independență. Sint remarcate „succesele realmente istorice" dobîndite de poporul român, îndeosebi „după 
1965, cind in fruntea partidului a 
fost ales Nicolae Ceaușescu, sub a 
cărui conducere a fost elaborată'și 
se aplică o politică clarvăzătoare, o 
strategie științifică pe termen lung 
vizind dezvoltarea economiei națio
nale, a științei și culturii".Un capitol aparte este dedicat concepției președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la noua ordine economică internațională, în care se arată, printre altele : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a mi
litat și militează în continuare cu 
perseverența-i cunoscută pentru 
edificarea unei noi ordini economi
ce internaționale, oferind soluții 
realiste, deosebit de valoroase".în capitolul intitulat „Știința și 
tehnologia — teren vital al progre
sului economic și social", publicația costaricană pune în evidență faptul că „președintelui Nicolae 
Ceaușescu îi revine meritul de a 
fi elaborat o concepție unitară .de 
o deosebită importanță istorică re
feritoare la locul și rolul cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
pentru asigurarea înaintării ferme 
a societății". „Academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, a contribuit în 
mod hotărîtor la fundamentarea și 
materializarea politicii de dezvol
tare a științei și tehnologiei și de 
realizare a programelor adoptate 
pe acest plan", subliniază revista.Reliefînd justețea politicii României in domeniul științei și tehnologiei, care a fost confirmată de rezultatele obținute in promovarea tehnicii avansate în toate sectoarele de activitate, publicația face un bilanț al realizărilor în domeniul chimiei, arătînd că acestea se datorează contribuției directe și susținute a academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu atit prin lucrări personale, cit și prin spiritul dinamic și novator pe care l-a imprimat întregii activități de cercetare științifică și de inginerie tehnologică din această ramură de o mare însemnătate pentru economie.Prezentând Canalul Dunăre — Marea Neagră, revista costaricană reliefează că acesta este „una 
dintre cele mai importante lucrări 
hidrotehnice și de transport din 
întreaga istorie a țării", fiind realizată sub directa îndrumare a președintelui Nicolae Ceaușescu.Trecind în revistă bunele relații de prietenie existente între România și țările continentului latino- american, „Diplomacia" amintește _   „ri j și întîlnirile la nivel președintelui Nicolae Ceaușescu cu conducătorii unor țări, cum sînt Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Peru, Venezuela, Argentina, Brazilia și Mexic, care „au pus bazele unei co
laborări trainice, reflectată azi in 
peste 50 de documente convenite 
pe diferite planuri și care conferă 
amplitudine prieteniei și cola- 

. borării româno—latino-americane".Apreciind relațiile dintre România și țările latino-americane, „Di- plomacia“ constată, cu vie satisfacție, că această colaborare înregistrează un curs ascendent, că bilanțul este bogat, fiind de natură a conferi în viitor noi dimensiuni și valențe legăturilor de prietenie, în avantajul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii între po- poare.
„Se întăresc rîndurile Partidului 

Comunist Roman" este titlul sub , care ziarul bulgar „RABOTNI- 
CESKO DELO" a relatat desprerecenta plenară a C.C. al P.C.R. in cadrul căreia a, fost dezbătută activitatea politico-organizatorică desfășurată în anul 1984 de comitetele și organizațiile de partid

pentru înfăptuirea hotărârilor și directivelor partidului.în anul care a trecut — ziarul bulgar — s-au întărit mult coeziunea și unitatea rilor partidului, capacitatea nelor și organizațiilor de partid de mobilizare a forțelor creatoare ale poporului pentru îndeplinirea tărîrilor congreselor al XII-lea al XIII-l>ea ale. Partidului nist Român. O atenție i s-a acordat aplicării mai principiilor autoconducerii torești.Rezultatele obținute în tarea economico-socială a niei în cursul anului trecut ____evidențiate de publicația poloneză 
„RYNKI ZAGRANICZNE", care ilustrează, pe baza a numeroase cifre, sporirea venitului național, creșterea productivității muncii, a producției industriale și îmbunătățirea calității produselor. Industria constructoare de mașini, mecanica de precizie și optica, producția de elemente de automatizare și tehnica de calcul, construcțiile navale, industria con-

scrie și mai rîndu- orga-ho-ȘiCorriu- deosebită largi a munci-dezvol- Româ- sînt PREZENTE ROMÂNEȘTI

contactele 'înalt ale

® Perioada deschisă de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. - cea mai rodnică din 
întreaga istorie milenară a poporului român 
© O politică externă de larg răsunet interna
țional pentru salvgardarea păcii și înlătu
rarea pericolului nuclear • Aprecieri privind 
aportul României la înfrîngerea fascismului

SAN JOSE 13 (Agerprei). — „Po
ziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind asigura
rea păcii și securității internaționale, 
realizarea dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare" este titlul 
expunerii prezentate la Universitatea 
națională din Costa Rica, în pre
zența cadrelor didactice și a studen
ților.

LONDRA 13 (Agerpres). — In con
textul manifestărilor consacrate zilei 
de 9 Mai și sărbătoririi independen
ței României, in Marea Britanie, la 
Colegitil de tehnologie din Solihull, a 
fost, prezentată contribuția României 
la victoria împotriva Germaniei fas
ciste. Cu sprijinul filialei din Bir
mingham a Asociației de prietenie 
Marea Britanie — România, a fost 
organizată o seară culturală româ
nească.

La acțiune au participat reprezen
tanți ai autorităților locale, cadre di
dactice și studenți, membri ai filialei 
Asociației de prietenie.

ROMA 13 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc o manifestare culturală. 
Cu acest prilej a fost prezentată o 
amplă expunere pe tema. „Raportu
rile muzicale româno-italiene". A 
fost, de asemenea, organizată o ex
poziție de discuri românești, care au 
fost donate discotecii de stat.

Mulțumind pentru donație, direc
torul instituției, Roberto Rossetti, 
și-a exprimat convingerea că aceas
ta va reprezenta o sursă importantă 
pentru cunoașterea de către specia
liștii și publicul italian a valorilor 
remarcabile ale culturii muzicale ro
mânești.

structoare de autoturisme și de tractoare — sînt ramuri economice ale căror rezultate sint înfățișate de publicația poloneză.Industria chimică — relevă continuare revista — a încheiat cel de-al patrulea an al cincinalului cu rezultate demne de reținut. Ele se datorează în principal dezvoltării bazei tehnico-materiale a acestei ramuri, care în prezent deține o pondere de 18 la sută în totalul producției industriale a țării. Potențialul tehnic al chimiei românești s-a îmbogățit în ultimii patru ani cu noi capacități de producție.Sint evidențiate rezultatele bune din agricultură, precizindu-se că la unele culturi s-au obținut recolte fără precedent în istoria țării, o producție record înregistrîn- du-se la cereale.Tot în cursul anului care a trecut — reamintește revista poloneză — a fost dat în folosință Canalul Dunăre — Marea Neagră, una dintre cele mai importante realizări din istoria României.România socialistă este o țară cu un potențial economic și social considerabil. Ea dispune de cadre calificate, de o industrie în continuă dezvoltare, cu întreprinderi modern utilate, de o agricultură in plin avînt — relevă publicația poloneză „ZYCIE PÂRTII", subliniind semnificațiile și importanța hotărârilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. ~ ,Cel de-al. XIII-lea Congres al P.C.R. — subliniază revista. poloneză — a confirmat că România a făcut, în cele patru decenii care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, un salt uriaș în ce privește dezvoltarea sa ieconomico-socială, creșterea nivelului de trai material și spiritual al populației. zPrezentînd orientările externe recent CentralRomân, agenția A.D.N. din R.D.G. evidențiază că partidul și statul nos|.ru vor pune, în continuare, in centrul activității lor conlucrarea cu toate statele și forțele politice pentru reluarea politicii de destindere și colaborare. Se arată, de asemenea, că România salută negocierile inițiate recent între U.R.S.S. și S.U.A. cu privire Ia armamentele nucleare și cosmice, reafirmînd necesitatea opririi imediate a amplasării de noi arme nucleare și a oricăror măsuri de militarizare a spațiului .cosmic, precum și necesitatea trecerii la reducerea armelor nucleare și ia realizarea unui echilibru al forțelor la un nivel cit mai scăzut.A.D.N. relevă, totodată, că la aniversarea a patru decenii de la încheierea celui de-al doilea război mondial. România evidențiază actualitatea învățămintelor ce trebuie trase din această conflagrație : la 40 de ani de la victoria finală a coaliției antihitleriste asupra fascismului stă în puterea popoarelor să împiedice izbucnirea unei noi conflagrații mondiale, să oprească cursul evenimentelor spre catastrofa nucleară, să determine o politică de dezarmare și pace.

a României, de plenara al Partidului

în

politicii examinate Comitetului Comunist

zări muncitorești, obiective industriale și căi de comunicație. Agricultura este înzestrată în măsură tot mai mare cu tehnică modernă.Știința, cultura și arta au cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Poporul muncitor a înfăptuit o schimbare fundamentală a r condițiilor sale de viață. Aceasta țară, care înaintea celui de-al doilea război mondial se afla pe unul din ultimele locuri printre statele din Europa în ce privește nivelul instruirii, se poate compara astăzi în domeniul învățămîntului cu cele mai avansate țări din lume.Punind accentul pe rolul conducător al Partidului Comunist Român în întreaga operă de construire a socialismului, revista s-a referit pe larg la congresele al XI- lea, al XII-lea și al XIII-lea ale P.C.R., arătînd că în toate domeniile cei 3,4 milioane-de membri de partid „se află în frontul cel 
mai avansat al muncii și activită
ții sociale". Sînt evidențiate — exemplificîndu-se cu o serie de cifre — realizările de seamă ale industriei românești în diferite ramuri, cum sint siderurgia, energia electrică, construcția de automobile, industria chimică și industria ușoară.

„Canalul Dunăre—Marea Neagră 
— prin dimensiunile sale, prin por
turile și ecluzele sale, prin celelalte 
construcții tehnico-inginerești — 
constituie o mărturie a capacități
lor economiei naționale a Româ
niei" — arată, în continuare, publicația din R.D.G.Sub titlul „Pentru pace și pro
gres social", revista face o amplă prezentare a politicii externe a țării noastre. „Pe plan extern — scrie ■ „Einheit" — Republica Socialistă 
România acționează in vederea 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
multilaterală cu toate statele și in 
direcția soluționării actualelor pro
bleme existente pe plan mondial".în- centrul activității pe plan extern — scrie revista — se » află, după cum se subliniază în documentele P.C.R., dezvoltarea prieteniei și a colaborării multilaterale cu toate țările socialiste. România se pronunță pentru continua, dezvoltare și perfecționare a colaborării, adîncirea specializării și cooperării între țările membre ale C.A.E.R.Sînt evidențiate relațiile dintre P.S.U.G. și P.C.R., „strins legate 
prin tradiționala solidaritate a miș
cării muncitorești" din cele două țâri, „prin țelurile comune in edi
ficarea socialismului și in lupta 
pentru menținerea păcii", se prezintă colaborarea strînsă și fructuoasă .in cele mai diferite domenii între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Redînd aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu, revista pune în evidență mîndria îndreptățită cu care poporul nostru demonstrează că numai socialismul este chezășia progresului impetuos al României în toate Partidul nindu-și că de a

domeniile de activitate, Comunist Român îndepli- cu cinste misiunea istori- organiza și conduce luptași munca întregului popor pe dru- (Agerpres)
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j pentru oprirea cursei înarmărilor 
jSTOCKHOLM
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Noi acțiuni și luări de poziție

„Sînt necesare măsuri 
pentru înfăptuirea dezarmării

urgente
"IIISTOCKHOLM 13 (Agerpres). — La Stockholm s-au încheiat lucrările unui seminar internațional al femeilor membre ale forurilor legislative din diferite țări, consacrat problemelor păcii și dezarmării. Participantele au examinat o gamă largă de probleme privind sporirea încrederii între state, reluarea cursului destinderii, înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare,

in primul rînd de dezarmare nucleară, amplificarea luptei împotriva cursei înarmărilor și pentru salvgardarea păcii.într-o conferință de presă organizată la încheierea seminarului s-a anunțat că a fost hotărîtă constituirea organizației intitulate „Femeile — membre ale parlamentelor pentru pace".
BERLINUL OCCIDENTAL

Conferință a tineretului în favoarea păciiBERLINUL OCCIDENTAL 13 (Agerpres). — „Pacea — principala condiție a viitorului" — sub această deviză s-a desfășurat conferința tinerilor din Berlinul occidental, la care au luat parte elevi din școlile și gimnaziile din oraș, precum și reprezentanți ai organizațiilor del tineret. în prezent nu există pro-

mai importantă ca lupta menținerea păcii și preîn-blemă pentru timpinarea unui război nuclear, s-a subliniat la conferință. Participan- ții au relevat că soluționarea problemelor care privesc tineretul poate fi realizată doar în condiții de pace.
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*

*

In sprijinul reglementării 
pe cale politică 

a diferendelor 
din America Centrală 
Reuniunea de la Ciudad 

de PanamaCIUDAD DE PANAMA 13 (Agerpres). — în capitala Republicii Panama s-au încheiat lucrările reuniunii reprezentanților statelor membre ale Grupului de la Contadora și ai țărilor centroamericane consacrate definirii mecanismelor de traducere în practică, supraveghere și controlul normelor de bază prevăzute în proiectul Tratatului de pace, securitate și cooperare în America Centrală. Participanții au convenit crearea ,a trei comisii de specialitate, însărcinate cu definitivarea mecanismelor de control al acordurilor preconizate în tratat în domeniile politic, social-economic și de securitate. S-a hotărît convocarea, in prima jumătate a lunii mai, a unei noi reuniuni ministeriale a țărilor din Grupul de la Contadora și America Centrală, in vederea continuării eforturilor de realizare a unui consens general în toate problemele abordate.SAN SALVADOR 13 (Agerpres). — Președintele Salvadorului, Jose Napoleon Duarte, a declarat la San Salvador că o nouă rundă de negocieri cu reprezentanții forțelor insurgente grupate in Frontul Fara- bundo Marti pentru Eliberare Națională — Frontul Democratic Revoluționar (F.M.L.N.-F.D.R.) ar putea avea loc în localitatea La Palma. El a respins însă propunerile F.M.L.N.-F.D.R. pentru reluarea convorbirilor, care avansau data de 21 aprilie și orașul Perquin, ca loc de desfășurare a întîl- nirii. în opinia observatorilor, poziția oscilantă a președintelui Jose Napoleon Duarte se datorează presiunilor exercitate asupra puterii executive în contextul situației complexe din țară de către forțele conservatoare salvadoriene.

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 13 (Agerpres). — Unități ale armatei libaneze, care au preluat controlul asupra orașului Nabatiyeh, din sudul tării, după retragerea forțelor israeliene de ocupație, și-au consolidat sîmbătă pozițiile, fixînd mai multe puncte de control în oraș. Plecarea trupelor israeliene din acest oraș face parte din a doua fază a operațiunii de retragere din sudul Libanului, prevăzută să se desfășoare în trei etape.Pe de altă parte, postul de radio libanez, citat de agenția U.P.I.. a anunțat că in zona din apropierea orașului Saida au reizbucnit, cu o intensitate sporită, luptele dintre milițiile creștine și musulmane.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a adresat un mesaj președintelui Consiliului de Securitate al O.N.U. privind situația deosebit de gravă din sudul Libanului și pericolele la care sint expuși locuitorii taberelor de refugiați palestinieni de la Ain El Hetwah și Mieh Mieh, ca urmare a continuării bombardamentelor forțelor israeliene de ocupație împotriva celor două tabere, informează agenția palestiniană de știri W.A.F.A., citată de M.E.N.

După convorbirile 
secretarului general 
al O.N.U. la Teheran 

și BagdadNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a anunțat că va prezenta Consiliului de Securitate, la începutul săptăminii viitoare, un raport asupra convorbirilor pe care le-a purtat la Teheran și Bagdad în vederea realizării unui acord pentru încheierea războiului dintre Iran și Irak — transmite agenția Reuter. El a apreciat, in cursul unei conferințe de presă, că în acest moment Organizația Națiunilor Unite reprezintă unicul canal activ de comunicare, în eforturile de reglementare a conflictului și care acționează intens in acest sens.
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CONVORBIRI POLONO-BRI- 
TANICE. Un (schimb de păreri asupra unor probleme majore ale situației internaționale, pentru normalizarea și dezvoltarea relațiilor polono-britanice a fost prilejuit de primirea de către Wojciech Jaruzelski, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a lui Geoffrey Howe, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, aflat într-o vizită oficială la Varșovia, relatează agenția P.A.P. S-a subliniat îngrijorârea față de intensificarea cursei înarmărilor și a fost pusă în evidență importanța fundamentală a respectării prevederilor Actului final de la Helsinki

pentru asigurarea unei păci trainice în Europa.
ÎNTR-O DECLARAȚIE A AGEN

ȚIEI T.A.S.S. se arată că Uniunea Sovietică consideră că singura cale posibilă pentru reglementarea problemelor din America Centrală este cea a tratativelor între țările din regiune. U1R.S.S. — se arată — sprijină deplin politica justă a Nicaraguei, care se pronunță ferm împotriva dictatului imperialist și presiunii brutale. Documentul subliniază că U.R.S.S. va acționa pentru găsirea unei soluționări politice juste a situației din această zonă — precizează T.A.S.S.

MISIUNEA „DISCOVERY". în cursul primei zile a misiunii orbitale. a navetei spațiale americane ..Discovery", operațiunile de plasare a celor doi sateliți de comunicații s-au desfășurat normal în cazul primului, dar au eșuat in cazul jee- lui de-al doilea, din cauza unei defecțiuni la sistemul său de propulsie.DEMONSTRAȚIE DE PROTEST 
LA SEUL. Peste 1 500 de stu
denți și muncitori din Seul au de
monstrat împotriva măsurilor luate 
de autoritățile sud-coreene privi
toare la anularea dreptului de în
trunire a unor uniuni sindicale ale 
muncitorilor din Coreea de Sud. 
în semn de protest, muncitorii din 
industria confecțiilor, sprijiniți de 
alte categorii ale oamenilor mun
cii și de studenți, au manifestat pe 
străzile orașului cerind acordarea 
de drepturi democratice. Interven
ția brutală și masivă a poliției a 
provocat incidente. Cel puțin 40 
de demonstranți au fost arestați — 
relatează Associated Press.
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