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UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN RbMĂNIA

Sindicatele - factor activ, mobilizator
în înfăptuirea politicii partidului
de edificare socialistă a patriei
Este necesar ca sindicatele să-și perfecționeze continuu munca, să
aibă un rol mai activ în sistemul democrației noastre socialiste, plinind
pe primul plan activitatea oamenilor muncii ca proprietari, producători
și beneficiari ai tuturor bunurilor materiale și spirituale pentru realiza
rea planurilor de dezvoltare economico-socială.
nerale a Sindicatblor din România
iși desfășoară lucrările la puțin
timp de la încheierea cincinalului
1981—1985 — care a marcat o etapă
importantă în dezvoltarea econo
mico-socială a țării, în înfăptuirea
Programului partidului — în at
mosfera de puternică efervescență
politică, de amplă și însuflețitoare
angajare revoluționară a clasei
muncitoare, a întregului nostru
popor pentru înfăptuirea planului
pe acest prim an al noului cincinal
1986—1990. marcată de apropiata
aniversare a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român și
de împlinirea a aproape 100 de ani
de existență a primului partid
muncitoresc din România. Este
semnificativ a releva, in acest ca
dru, că în decursul întregii și glo
rioasei sale istorii de șase decenii
și jumătate, Partidul Comunist
Român a desfășurat o neobosită
activitate pentru conducerea și în
drumarea sindicatelor, pentru a le
ajuta să se consolideze din punct
de vedere politic și organizatoric,
să-și perfecționeze stilul și meto
dele de muncă, intr-un cuvînt să-și
îmbunătățească necontenit activita
tea.
Este meritul istoric al secretaru

lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a fi elaborat,
după Congresul al IX-lea al parti
dului, pe baza realităților și cerin
țelor evoluției societății socialiste
românești, o concepție nouă,
profund științifică și originală,
teze și orientări de o excepțională
însemnătate privind rolul militant,
revoluționar al sindicatelor în sis
temul democrației noastre socialis
te, al autoconducerii muncitorești.
Ca organizație de masă a producă
torilor, proprietarilor și beneficia
rilor avuției naționale, sindicate
lor le revin mari răspunderi în
asigurarea participării active a
clasei muncitoare, a maselor de
oameni ai muncii la conducerea
unităților, a economiei naționale, a
întregii societăți, în unirea și mo
bilizarea eforturilor creatoare ale
tuturor oamenilor muncii la înfăp
tuirea politicii partidului nostru de
edificare a societății socialiste și
comuniste pe pămîntul patriei.
Important forum al democrației
muncitorești, Congresul U.G.S.R.
care își începe astăzi lucrările pste
chemat să facă un amplu bilanț,
să dezbată, în spirit critic și auto
critic, cu profundă exigență revo
luționară, întreaga activitate desfă

șurată în ultimii ani de organele
și organizațiile sindicale, să stabi
lească noi măsuri și modalități pen
tru perfecționarea și ridicarea la
un nivel calitativ superior a între
gii lor activități, pentru creșterea
contribuției sindicatelor, sub con
ducerea organelor și organizațiilor
de partid, la înfăptuirea marilor
obiective ale actualei etape de dez
voltare dinamică, intensivă a eco
nomiei naționale stabilite de Con
gresul al XIII-lea al ’ partidului.
Prin aria vastă a problemelor ce
vor fi dezbătute, prin hotărîrile ce
vor fi adoptate, în spiritul prețioa
selor indicații și orientări ale secre
tarului general al partidului, con
gresul va constitui o vie și convin
gătoare expresie a profundului de
mocratism al societății noastre so
cialiste, care asigură din plin con
dițiile pentru ca oamenii muncii
să participe larg la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate, să
dezbată și să hotărască 'direct asu
pra tuturor problemelor majore
care privesc dezvoltarea economicosocială a țării, înfăptuirea neabă
tută a programelor adoptate de
(Continuare in pag. a V-a)

1N ÎNȚÎMPINAREA
ANIVERSĂRII PARTIDULUI
ȘI A ZILEI DE 1 MAI
In județele Botoșani, lași, Mehedinți, Neamț,
Satu Mare și Sibiu s-a incheiat semănatul porumbului
și al altor culturi de primăvară
Hotărîți să intimpîne cu noi v.
semnificative fapte de muncă aniversarea a 65 de ani de la
făurirea gloriosului nostru- partid,
să înfăptuiască exemplar indi
cațiile și orientările secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenii mun
cii din agricultura județelor Bo
toșani, lași, Mehedinți. Neamț,
Satu Mare și Sibiu raportează că
au incheiat irrsămințarea porumbu
lui pentru consum în ogor propriu,
a altor culturi de primăvară.
în telegramele adresate tovară
șului
NICOLAE
CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de co

mitetele județene de partid res
pective, se Subliniază că, în pre
zent,. se acționează cu. hotărîre și
răspundere pentru întreținerea
culturilor, erbicidarea cerealelor
păioase. efectuarea lucrărilor din
legumicultura, viticultură, pomi
cultură. precum și din zootehnie,
în vederea realizării exemplare a
programelor de creștere a produc
ției vegetale și animaliere. Lu
crătorii ogoarelor din aceste ju
dețe se angajează să-și intensifice
eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin
pe acest an și pe intregul cincinal,
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului. (Agerpres)

Au îndeplinit plănui pe patru luni
• 40 de unități economice din județul Ialomița

Colectivele de oameni ai muncii
din 40 de unități economice din
județul Ialomița raportează în
cinstea gloriosului jubileu al parti
dului și a zilei de 1 Mai îndepli
nirea planului la producția-marfă
pe primele 4 luni din acest an.
Este rezultatul activității bine or
ganizate, fapt ce a contribuit la
creșterea productivității muncii și
sporirea calității produselor, la
realizarea unor importante econo
mii de materii prime, materiale,
energie electrică și combustibili.
Pină la sfîrșitul lunii aprilie se
estimează realizarea unei produc
ții suplimentare de produse ale

industriei electronice, fibre de
bumbac, materiale de construcții,
ulei, zahăr, și alte produse in va
loare de peste 200 milioane lei.
Se evidențiază întreprinderea de
ferite, fabricile de produse cera
mice și nutrețuri combinate din
orașul Urziceni, Filatura de bum
bac și întreprinderea de ulei din
Slobozia, Antrepriza poduri dună
rene, întreprinderea pentru indus-,
trializarea sfeclei de zahăr și în
treprinderea de amidon, glucoză și
drojdie de panificație Țăndărei,
întreprinderea județeană de antre
priză construcții-montaj. (Mihai
Vișoiu, corespondentul „Scînteii").

• 25 de unități economice din județul Hunedoara

Oamenii muncii hunedoreni vacționează cu entuziasm și hotărîre
pentru a intimpina cea de-a 65-a
aniversare a gloriosului jubileu al
partidului și ziua de 1 Mai cu noi
și importante succese in produc
ție. Acordind o deosebită atenție
folosirii mai depline a capacități
lor de producție, sporirii producti
vității muncii. îmbunătățirii cali
tății produselor, minerii din Paroșeni, din unitățile aparținătoare
Centralei minereurilor Deva, pro
ducătorii de materiale de.construc

ții din Birceă și Simeria. precum
și alte colective de muncă au ob
ținut însemnate depășiri de plan
la producția-marfă industrială și
fizică. Astfel, 25 de unități econo
mice hunedorene raportează indeplinirea planului pe patru luni,
avind asigurate toate condițiile ca
pină la sfîrșitul lunii să realizeze
o producție-marfă industrială su
plimentară in valoare de peste 150
milioane lei. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit,
miercuri după-amiază, pe dr. Najma
Jleptullah, secretar general al Comi
tetului pe întreaga Indie al Partidu
lui Congresul Național Indian, care,
la invitația C.C. al P.C.R., efectu
ează o vizită în țara noastră,
Dr. Najma Heptullah a înminat
președintelui Nicolae Ceaușescu un
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Partidului Congresul Na
țional Indian, Rajiv Gandhi, primministru.
Mulțumind pentru mesaj, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a rugat să se
transmită din partea sa un călduros
salut și cele mai bune urări pre
ședintelui Partidului Congresul Na
țional Indjan, prim-ministru al In
diei.
în cadrul întrevederii, desfășurată
îritr-o atmosferă prietenească, au
fost subliniate bunele raporturi exis
tente intre România și India, intre
P.C.R. și P.C.N.I., care au cunoscut
o evoluție pozitivă. S-a relevat, tot

odată, dorința comună de a se ac
ționa pentru dezvoltarea în conti
nuare a conlucrării dintre cele două
țări și partide, in interesul popoare
lor României și Indiei, al cauzei în
țelegerii și colaborării între națiuni.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte actuale ale vieții in
ternaționale.
Subliniind că situația internațio
nală continuă să fie deosebit de
gravă, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a arătat că trebuie făcut totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru înfăptuirea unui program com
plex de dezarmare generală, în cen
trul căruia să se afle dezarmarea
nucleară, pentru întărirea păcii și
securității internaționale. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a reliefat însem
nătatea intensificării acțiunilor in
vederea soluționării pe cale politică,
prin tratative, a problemelor liti
gioase dintre state, pentru elimi
narea forței și a amenințării cu
forța din relațiile internaționale.
A fost subliniată necesitatea întă
ririi colaborării și unității de acțiune

Ambasadorul Republicii Populare Bangladesh
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, miercuri dimineața, pe

Anwar Hashim, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo

Miercuri, 23 aprilie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

pe Donald James Walker, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar

Președintele. Republicii
Socia
liste
România,
■ tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, la 23
aprilie, pe Jacques Mombo, amba

sadorul Republicii Gaboneze la
București, in vizită de rămas bun,
cu ocazia încheierii misiunii sale in
țara noastră.

0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

Angajați cu toate forțele, aseme
nea întregului nostru popor, oame,nii muncii din unitățile economice
ale județului Arad întimpină cea
de-a 65-a aniversare a creării
Partidului Comunist Român și ziua
de 1 Mai cu noi și semnificative
fapte ale hărniciei și abnegației
muncitorești. Acționînd cu hotărî
re pentru creșterea productivității
muncii, pentru mai buna organi
zare a proceselor de producție,
pină la sfirșitul acestei luni în ju
dețul Arad se va realiza o producție-marfâ suplimentară in valoare
de peste 145 milioane lei, concre
tizată în 20 000 mc gaz metan uti
lizabil. în echipamente de meca
nică fină, utilaje tehnologice pen
tru metalurgie, agricultură și in
dustrie alimentară, în alte produ
se de mare importanță pentru eco
nomia națională. (Tristan Mihuța,
corespondentul „Scînteii").

Convorbirea care a avut loc .eu
acest prilej s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.

Din noile construcții ale municipiului Constanța

productivitatea muncii

suplimentară

și plenipotențiar al Noii Zeelande
în țara noastră. (Continuare in pa
gina a V-a).

Ambasadorul Republicii Gaboneze

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE,

ARAD : Producție-marfă

tențiar al Republicii Populare Ban
gladesh in țara noastră, (Continuare
in pagina a V-a).

Ambasadorul Noii Zeelande

SUCEAVA : Crește

Modernizarea tehnologiilor ‘de fa
bricație, mai buna organizare a
producției și a muncii, folosirea cu
indici superiori a mașinilor și uti
lajelor din dotare sint principalele
căi de acțiune ale oamenilor mun
cii suceveni pentru intîmpinarea
cu rezultate deosebite a aniversă
rii a 65 de ani de la făurirea parti
dului și a zilei de. 1 Mai, obținind
o producție-marfă suplimentară in
valoare de peste 276. milioane lei.
Acest spor a fost realizat aproape
in totalitate pe seama creșterii
productivității muncii, care este
mai mare cu 1 912 lei pe fiecare
lucrare/lucrător față de cea plani
ficată. Pe această cale, au fost li
vrate în plus beneficiarilor 9 310
tone pirită, produse' de mecanică
fină, utilaje tehnologice pentru
chimie și pentru exploatarea și
prelucrarea lemnului, importante
cantități de placaje din lemn, fur
nire estetice- și plăci înnobilate din
lemn și alte produse utile econo
miei naționale. (Sava Bejinariu,
corespondentul „Scînteii").

a țărilor mici și mijlocii, a țărilor in
curs de dezvoltare, precum și a miș
cării țărilor nealiniate în’ vederea
dezvoltării lor economico-sociale In
dependente, a elaborării unei stra
tegii comune în lupta pentru soluțio
narea globală a problemelor subdez
voltării — inclusiv a datoriilor ex
terne extrem de mari ale acestor
țări — pentru instaurarea unei noi
ordini economice mondiale.
în cadrul convorbirilor a fost re
afirmată hotărirea celor două țări și
partide de a lărgi colaborarea atît
pe plan bilateral, cît și pe arena in
ternațională în lupta pentru pace,
colaborare și destindere, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai
drepte in care toate națiunile să se
poată dezvolta libere și independen
te, corespunzător propriilor interese
și aspirații.
La primire a luat parte tovarășul
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
A fost de față Hardev Bhalla, am
basadorul Indiei la București.

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi Încep .in Capitală lucră
rile Congresului Uniunii Generale
a Sindicatelor din România — eve
niment cu multiple și profunde
rezonante în viața social-politică a
țării. Importantă forță socială in
sistemul democrației muncitorești,
revoluționare din țara noastră,
sindicalele, prin caracterul lor de
organizație a oamenilor muncii —
îh tripla lor. calitat# de proprietari,
producători și beneficiari ai avu
ției naționale — au un rol tot mai
activ, tot mai însemnat, le revin
atribuții și răspunderi tot mai im
portante în întreaga operă de edi
ficare socialistă a țării. „Cu cit
sindicatele, organele lor de condu
cere își vor îndeplini mai bine
sarcinile de mare răspundere ce
le revin in viața economicosocială — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la precedentul
Congres al U.G.S.R. — cu atit mai
mult se va asigura participarea
clasei inimcltoare. a tuturor oa
menilor muncii, față deosebire de
naționalitate, la conducerea între
gii societăți și. totodată. îndepli
nirea rolului partidului de forță po
litică conducătoare a societății-'.
Actualul Congres ăl Uniunii Ge

secretar general al Comitetului pe întreaga Indie
al Partidului Congresul Național Indian

între marile merite pe care parti
dul nostru comunist le-a dobindit,
într-o istorie pe cît de eroică, pe atît
de glorioasă, se numără lupta sa
energică, consecventă și, în cele din
urmă, încununată de succes, împo
triva fascismului. Pentru poporul
român, care își înfăp.tuise îh anul
1918 statul național unitar, fascismul,
care, de la începuturile sale, s-a aso
ciat in chipul cel mai strîns cu re
vizionismul teritorial, constituia o
primejdie de moarte atît pentru in
dependența națio
nală și integrita
tea teritorială, cît
și pentru libertă
țile ciștigate, prin
îndelungata luptă
a forțelor înain
tate ale .societății
noastre. Produș
al cercurilor ceior
mai reacționare
ale societății bur
gheze, ideologia
fascistă și prac
tica politică in
spirată de ea au
reprezentat nega
rea brutală a li
bertății națiuni
lor și a ființei
umane și disprețul singeros pen
tru marile valori generate de
afirmarea spiritului liber. Instaura
rea regimului nazist în Germania
(30 ianuarie 1933) a făcut din Reichul
hitlerist instrumentul cel mai agre
siv si cel mai opresiv care, din
primul moment, al existenței sale, a
pregătit dezlănțuirea unui nou
măcel mondial, ca mijloc de a-și
asigura hegemonia și atingerea
obiectivelor sale expansioniste.
Partidul Comunist Român a
perceput cel dinții și în chipul cel
mai acut pericolul reprezentat de
fascism pentru națiunea română. In
perioada ascensiunii fascismului spre
putere în Germania. în anii cind el
a săvîrșit — beneficiind de pasivita
tea sau complicitatea statelor care
nu au înțeles nocivitatea fascismu
lui — primele sale agresiuni și apoi,
după dezlănțuirea celui de-al doilea
război mondial. în anii teribili ai
marii conflagrații, în' toate aceste
perioade Partidul Comunist Român
a făcut dovada unei excepționale

maturități politice și a manifestat un
înalt -simț de responsabilitate națio
nală, căutînd întotdeauna soluțiile
cele mai adecvate realităților româ
nești, prin analiza pălrunzătoare a
specificului lor. Grație rădăcinilor
sale profunde in trecutul și prezen
tul societății românești, partidul co
munist s-a dovedit, în acei ani, a fi
formațiunea politică în măsură să
reprezinte in sensul cel mai larg in
teresele superioare ale poporului
român și să-și asume misiunea no
bilă de a călăuzi și — cînd împre

a fascismului germano-italian —
mișcarea legionară — nu au izbutit
să aducă schimbarea dorită în orien
tarea, devenită tradițională, a diplo
mației românești. Obiectivele poli-;
ticii externe a României — apărarea
suveranității naționale și a integri
tății teritoriale — au decurs din in-,
teresele permanente ale poporului
român, pe care partidele burgheze
aflate la cirma țării nu le puteau
ignora. Chiar dacă aceste partide
s-au integrat — dar nu fără șovăiri
și inconsecvențe — direcției. funda

fel din Europa. Fixind în titulatura
lui termenul de național, Partidul
Comunist Român a dorit să sublinie
ze nu numai aria de activitate a
Comitetului, care se confunda cu
teritoriul întregii, țări, ci, mai ales,
deschiderea spre toate forțele și or
ganizațiile social-politice ale tării,
hotărîte să participe la lupta împo
triva teribilului flagel al fascismu
lui numit, cu dreptate, ciuma brună.
Această ciumă nu amenința numai
clasa muncitoare, ea primejduia și
interesele celei mai mari părți a
spectrului sociopolitic românesc
și făcea astfel
posibilă colabo
rarea tuturor for
țelor ostile politi
cii de dictatură și
expansiune, pro
movate de statele
fasciste, într-un
cuprinzător front
popular antifas
cist.. Comitetul
Național Antifas
cist, în a cărui
conducere
s-a
aflat
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
a prefigurat, în
mod
exemplar,
formula
preconizată
consecvent
de Partidul Comunist Român în
lupta antifascistă — .unirea tu
turor forțelor patriotice. într-o
amplă coaliție națională. în septem
brie 1933 a fost constituit Comitetul
Național Antifascist ai Tineretului,
iar în vara anului 1934 Comitetul
Național Antifascist ai Femeilor,
expresii ale curentului antifascist de
clanșat de partidul comunist în viața
social-politică a țării. Chemînd la
unirea tuturor elementelor antifas
ciste, comuniștii au militat, îh același
timp, pentru realizarea frontului
unic muncitoresc, ca temelia cea mai
puternică a frontului antifascist,
în focul luptei împotriva fascis
mului s-a manifestat personalitatea
de excepțional militant revoluționar
a tovarășului Nicolae Ceaușescu ; Ia
anii săi tineri el a făcut dovada ma-

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

- conducător al luptei antifasciste
în țara noastră
jurările internaționale au creat pri
mejdia unei catastrofe — de a salva
națiunea română. Este cu atit mai
mare — în această privință — me
ritul partidului comunist, cu cît el
a acționat în condițiile de ilegalitate,
de teroare polițienească, ajunsă la
paroxism în timpul regimului de
dictatură militaro-fascistă. Lupta
antifascistă a Partidului Comunist
Român relevă perfecta cunoaștere a
situației interne și internaționale, a
corelației dintre factorii interni și
externi, a sensului și valorii inter
naționale a acțiunilor antifasciste
desfășurate pe plan național.
Situată într-o zonă considerată de
Germania hitleristă ca aparținind
sferei salei de dominație, România
s-a aflat printre primele țări asupra
cărora regimul nazist și-â exercitat
presiunea pentru a determina modi
ficarea politicii ei externe intr-un
sens favorabil intereselor Berlinului.
Șantajul economic executat asupra
țării noastre de' cel dp-al treilea
Reich și activarea agenturii interne

mentale, modelate de-a lungul isto
riei, a politicii externe de apărare
a libertății și integrității patrimoniu
lui național, ele nu au desfășurat o
acțiune statornică și sistematică de
combatere a fascismului. înguste in
terese electorale sau politicianiste au
determinat partide burgheze să pac
tizeze cu ..Garda de fier", căreia i-au
sporit astfel ponderea politică. Parti
dul Comunist Român s-a manifes
tat, în aceste condiții, drept cel
dinții partid politic care a avertizat
asupra primejdiei fasciste și ca sin
gurul partid care a elaborat un pro
gram amplu și concret de combatere
a fascismului intern și internațional.
O expresie concludentă a priorită
ții Partidului Comunist Român în
această direcție și a înțelegerii luptei
antifasciste drept o cauză de interes
național o constituie crearea, din
inițiativa comuniștilor, în iunie 1933,
adică la numai cîteva luni de la
luarea puterii de către naziști. a
Comitetului Național Antifascist,
una din primele organizații de acest

Dr. Florin CONSTANTINII!
(Continuare in pag. a IV-a)
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Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE
<
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!
J
Ploile de vară se pregătesc acum
Pentru producția acestui an, uni
tățile agricole de <stat și cooperatiste
din județul Dolj dispun de o supra
față totală amenajată pentru irigat
de 256 108 hectare. Acesteia i se vor
adăuga amenajările noi pe încă
12 600 hectare, care au termen de
punere în funcțiune la sfirșitul lunii
mai. Așadar, sistemele de irigații,
făcute pe mai mult de 50 la sută din
suprafața arabilă, reprezintă în ju
dețul Dolj o pîrghie de mare însem
nătate pentru realizarea producțiilor
prevăzute în acest an. înaintea însă
a oricărui ciclu de irigare a culturi
lor se pune întrebarea : cum sînt
pregătite sistemele de irigații și, în
egală măsură, unitățile agricole, pen
tru a asigura exploatarea amenajă
rilor la capacitatea maximă ?
De la început se cuvine menționat
că, la indicația comitetului județean
de partid, a fost elaborat un program
complex de măsuri pentru a se asi
gura funcționalitatea tuturor siste
melor și pentru a se crea toate con
dițiile de care depinde irigarea cul
turilor pe întreaga suprafață planifi
cată. Important este că acest pro
gram a fost fundamentat pe baza
analizei critice a neajunsurilor ma
nifestate în anul trecut, măsurile
adoptate fiind luate în deplină cu
noștință de cauzele obiective, dar și
subiective care au determinat ca în
vara trecută culturile de pe 114 645
hectare — peste 11 la sută din supra
fața totală programată a fi irigată —
să nu poată primi apa atit de ne
cesară.
Am urmărit care este stadiul pre
gătirilor și ce probleme mai sînt de
soluționat pentru ca în acest an cul
turile să poată fi udate neîntrerupt,
pe toate suprafețele prevăzute.

O promisiune
cu deplin temei
— Tovarășe Ion Georgescu, în ca
litate de director adjunct al între
prinderii de execuție și exploatare a
lucrărilor de îmbunătățiri funciare
Dolj (I.E.E.L.I.F.), cum apreciați sta
diul actual al pregătirilor ?
— Bun, spre foarte bun. Oricum,
mult avansat față de aceeași perioa
dă a anului trecut. La obiectivele la
care s-a putut lucra în timpul iernii
— stații de pompare, echipamente
de protecție, repararea motopompelor, conductelor și a aspersoarelor —
pregătirile sint încheiate. Unele
intirzieri există Ia decolmatarea și
impermeabilizarea canalelor. Și la
aceste obiective însă au fost luate
măsuri de suplimentare a forței
de muncă și de concentrare in
plus a unor mijloace mecaniza
te. astfel incit, in^jijjd. ,.cgj?t,...lu-i.i
crările se vot încheia la termenul
stabilit de comitetul județean Separtid. Ceea Ce vreau să subliniez,
nu ca o promisiune, ci ca o certitu
dine. este că. si in acest an, din punc
tul de vedere al întreprinderii noas
tre, vor fi create toate condițiile pen
tru funcționarea la intreaga capaci
tate a sistemelor de irigații. Lucru

care s-a petrecut și în anul trecut,
cind numai 784 hectare nu au putut
fi irigate din cauza unor defecțiuni
accidentale. De altfel, ca o paran
teză, dar nu lipsită de semnificații,
se cuvine să arăt că în situația de
secetă acută din anul trecut toate
unitățile agricole s-au convins defi
nitiv de necesitatea irigațiilor. Do
vadă, în anul 1985 suprafața totală
irigată de mai multe ori este egală
cu aceea realizată în anii 1983 și
1984 la un loc. Ca urmare, deși nu
la nivelul planului, producția de po
rumb obținută la irigat a fost cea
mai mare de cînd s-au introdus iri
gațiile în județul Dolj.
Cu această promisiune de bun au
gur am început investigațiile noas
tre în sistemul Băilești, care cuprin
de o suprafață amenajată pentru
irigații de 35 125 hectare. Intr-ade
văr, stadiul pregătirilor în acest sis-

sar de udări si motopompiști. fără
de care respectarea programelor de
udare săptăminale nu este posibilă.
Să pornim de la situația din anul
trecut. în diferite unități agricole,
deficitul total de motopompiști s-a
ridicat la 141, iar cel de udători — la
1 521. Evident, lipsa de personal s-a
răsfrint negativ asupra realizării
programelor de udare. Cum va fi so
luționată în acest an această stare
de' lucruri necorespunzătoare? In
formațiile pe care le-am primit sint
contradictorii. Pe de o parte, la
I.E.E.L.I.F. Dolj ni s-a arătat că,
după datele comunicate de unitățile
agricole, acestea vor avea același
deficit de forță de muncă pentru iri
garea culturilor ca și în anul trecut,
în plus, pe județ acest deficit se va
accentua întrucît unitățile agricole
din cadrul noilor sisteme de irigații
nu și-au asigurat nici ele integral

Cum se acționează în unități agricole din județul
Dolj pentru ca irigarea culturilor să se facă
în cele mai bune condiții
tem este promițător, constituind o
garanție că udarea culturilor se va
putea face in bune condiții. Din dis
cuția cu tovarășul Dobre Zamfirescu,
inginer în cadrul sistemului, am re
ținut un aspect care trebuie să stea
permanent in atenția conducerilor
unităților agricole. „An de an —
ne-a spus interlocutorul — sîntem
nevoiți să alocăm mari sume de bani,
să consumăm materiale și să imobili
zăm mulți oameni la repararea hidranților, a gurilor de apă și a con
strucțiilor hidrotehnice de pe rețeaua
de canale, reparații care. cu
'mai multă atenție, ar putea fi evi
tate. Cu prilejul executării lucrărilor
agricole, mecanizatorii distrug din
neatenție aceste construcții ampla
sate pe cîmp. Or, înlocuirea unui hi
drant costă aproape 1 000 lei, și am
avut distruși peste 250. Consider că,
printr-o mai susținută muncă de lă
murire cu mecanizatorii, si prin su
pravegherea permanentă de către
specialiști a lucrărilor, aceste chel
tuieli inutile și costisitoare pot fi
înlăturate". Este un punct de vedere
la care nu poți să nu subscrii.

în prim plan buna organizare
a activității
în unitățile agricole
.Experiența anului trecut, dar și a
celor precedenți dovedește că pe
lîhgă buna funcționare a sistemelor
în ansamblu, aplicarea corectă a udă
rilor pe toate suprafețele prevăzute
este direct condiționată și de orga
nizarea temeinică a activității în uni
tățile agricole. Ne vom referi cu
precădere la asigurarea în fiecare
unitate agricolă a numărului nece-

forța de muncă necesară. Pe de altă
parte, tovarășul Constantin Dumitru,
Măsuri necesare,
secretar al comitetului județean de
partid, ne-a asigurat că deficitul a
obligatoriu
fost înlăturat prin recrutarea de udă
tori din rîndul cooperatorilor și al
de
respectat
lucrătorilor din I.A.S. care au luat să
în
ansamblul
măsurilor întreprinse
lucreze în acord global intreaga su
pentru buna pregătire a desfășurării
prafață cultivată în sistem irigat.
irigațiilor
în
acest
an.'Sînt de remarContradicția este evidentă și organe
cat cu deosebire cele ce se referă la
le județene de partid și agricole au . unele
laturi ale organizării propriudatoria să lămurească, sau, mai bine
zise a activității de udare a culturi
spus, să rezolve situația cit mai re
lor. Sublinierea lor se impune cu
pede, pînă la începerea campaniei de
atit mai mult cu cît, neglijate sau
irigare a culturilor.
tratate superficial, acestea au reȘi în această privință în . județ
percusiuni directe asupra realizării
există unități cu experiențe va
programelor de udări și a calității
loroase. între aceste unități este
acestora. Iată-le. pe scurt :
si C.A.P. Băilești. care la cele
• Din suprafața totală, 45 000 hec
7 390 hectare irigate, din 9 000
tare sint amenajate pentru irigarea
hectare de teren agricol, are un
pe brazde. întrucît nivelarea nu s-a
serios deficit de forță de muncă. Și
făcut pe întreaga suprafață. încă de
totuși această problemă a fost re
la semănat culturile trebuie împărți
zolvată, aici obținîndu-se, în condi
te în parcele mici, respectindu-se
țiile neprielnice din anul trecut, pro
schemele stabilite care să permită
ducții bune la toate culturile. Cum
deschiderea brazdelor. Pentru aceas
s-a procedat ? „De mare ajutor ne-a
tă lucrare este de notat că în acest
fost consiliul popular orășenesc —
an trustul județean de mecanizare a
ne spune Marin Tupangiu, președin
agriculturii a confecționat 1100 de
tele cooperativei. Datorită suprafeței
brăzdare, de care se ducea/ lipsă.
mari pe care o avem și a numărului
• La culturile cu talie înaltă, 'și
redus de cooperatori, primarul ora
în special la porumb, s-a stabilit ca.
șului, tovarășul Constantin Dumitru,
obligatoriu, să se deschidă culoare
a luat măsura de a repartiza ferme
pentru montarea echipamentelor de
le vegetale la cite o întreprindere
udare. In acest fel munca udătorilor
din cadrul orașului. Acestea au com
este mult ușurată. Acolo unde este
pletat necesarul de oameni, cit și de
posibil, să: fie practicată mutarea
udători și de motopompiști, care ău
mecanizată' a aripilor de udare.
luat să lucreze in acord global su
• Multe neajunsuri au fost pro
prafețele repartizate. Acest sistem
vocate anul trecut de suprapunerea
organizatoric
specific ^condițiilor’ 1 perioadei de irigare a unor su
noastre a prins viață și-l vom men
prafețe cu momentul executării unor
ține. Acum lucrătorii din întreprin
lucrări agricole planificate a se
deri vin și ne solicită să lucreze în
efectua pe aceleași suprafețe. Prin
acord global anumite suprafețe".
tr-o judicioasă planificare a execu
tării lucrărilor agricole — prașile,
Iată, așadar, o soluție simplă și eerbicidări, tratamente fito-sanitare
ficientă impusă de condițiile specietc. — specialiștii trebuie să creeze
permanent front pentru aplicarea
udărilor pe parcelele cu deficit de
umiditate.
• Toate aceste măsuri, cărora li se
pot adăuga și multe altele, vin să
întregească imaginea despre sfera
amplă de preocupări ale oamenilor
muncii din agricultura Doljului pen
tru pregătirea in cele mai mici amă
nunte a campaniei de irigare a cul
turilor. Desigur, multe din aceste
care, la nivelul unui an, se va ri
măsuri au fost finalizate, iar altele
dica la 300—400 tone celuloză.
sint în curs de materializare. La
în ansamblu, pentru prima etapă,
toate acestea, dacă adăugăm si faptul
adică pină la sfirșitul acestui an,
că. din inițiativa comitetului jude
sint prevăzute a fi aplicate peste 60
țean de partid, ih luna ianuarie a
de măsuri. Ele vizează în special
avut loc o consfătuire de lucru cu
soluționarea unor probleme cu ca
toți factorii de răspundere din iri
racter organizatoric și tehnologic.
gații și că toți udătorii sint instruiți
Măsurile prevăzute pentru etapa a
in cadrul sistemelor asupra modului
doua sînt însă mai importante și au
în care trebuie irigate culturile, se
o eficientă economică superioară.
poște aprecia că în județul Dolj s-au
Aplicarea lor cere însă o pregătire
creat condiții certe pentru obținerea
mai temeinică și fonduri de investi
de producții mari de pe terenurile
ții. La una dintre acestea se referă
irigate.
inginerul Corneliu Filimon, director
Aurel PAPADIUC
general adjunct in cadrul Centralei
industriale de celuloză, hirtie, car
Nicolae BABĂLAU
toane și ambalaje, care răspunde in
mod deosebit de platforma Bacău :
— Se prevăd ample lucrări
de modernizare și la instalațiile de
fabricare a hirtiilor speciale, sani
DOROHOI : O nouă
tare, cartoane, coperți ș.a. Chiar și
cea mai modernă instalație, mașina
capacitate de producție
nr. 11 pentru fabricat hîrtia de ziar,
La întreprinderea de mașini-unelte
va suferi un proces de „Supermogrele pentru deformări plastice din
dernizare", ca să zic așa. Astfel, prin
orașul
Dorohoi a intrat în funcțiune,
trecerea conducerii și urmăririi pro
în cinstea aniversării partidului și a
cesului tehnologic pe calculator toa
zilei de 1 Mai, o nouă și importantă
te reglajele se vor efectua automat,
capacitate de producție. Dotările mo
fapt ce va conduce la îmbunătățirea
derne din cadrul acesteia sporesc cu
simțitoare a calității hirtiei și la
aproape
30 Ia sută potențialul pro
mari economii de materii prime și
ductiv
al întreprinderii, profilată pe
energie. Documentația pentru toate
fabricarea preselor de mare capa
aceste lucrări este încheiată, urmind
citate ce se utilizează în debitarea
să trecem la aplicarea lor in viață.
sau modelarea metalelor. în noile
Prin traducerea in fapte a intregului
spații de producție a fost realizată,
complex de măsuri prevăzute pen
în
premieră, presa mecanică de
tru acest an, productivitatea muncii
forjat orizontal cu o putere de 630
pe ansamblul combinatului va creș
tone/forță. (Silvestri Ailenei, cores
te cu 40 la sută față de cea reali
pondentul „Scînteii").
zată in 1985.
Efectele acțiunii de perfecționare
a organizării și de modernizare a
proceselor de producție, care se des
fășoară, aici, la „Letea", cu fermitate
și răspundere, potrivit exigențelor
și indicațiilor conducerii partidului,
au început să se resimtă chiar in
perioada care a trecut din acest an.
Am reținut astfel că în primul tri
mestru al anului s-a realizat o producție-marfă suplimentară în va
loare de 22,5 milioane lei, concreti
zată în 616 tone hirtie și aproape
1 000 tone de celuloză. Planul pro
ducției fizice a fost îndeplinit la
toate sortimentele. De remarcat că
acest plus de producție a fost reali
zat pe seama creșterii productivită
ții muncii, indicator care a fost de
pășit cu *8,2 la sută față de plan,
în același timp, au fost introduse în
fabricație noi sortimente de hirtie
tehnică pentru diferite ramuri eco
nomice : electrotehnică, transporturi
ș.a. Din discuțiile purtate cu factori
de răspundere am reținut că, în
continuare, efectele măsurilor apli
cate vor fi și mai importante, ceea
ee se va reflecta în rezultatele ac
tivității productive. Cu siguranță,
cele mai bune soluții aplicate aici
vor fi preluate și generalizate în
fabricile de profil.

IMPORTANTE SPORURI DE PRODUCȚIE
- prin promovarea tehnologiilor moderne
După cum se cunoaște, din indica
ția și sub conducerea nemijlocită a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in
întreaga economie . se desfășoară o
amplă acțiune de perfecționare a or
ganizării și de modernizare a proce
selor de producție. Măsurile stabilite
in această privință presupun, ca un
factor comun, mobilizarea amplă a
forțelor proprii, a capacității tehnice
și organizatorice a muncitorilor și
specialiștilor. Important este, de
asemenea, că această acțiune se des
fășoară concomitent și in condițiile
în care în fiecare întreprindere se
depun eforturi susținute pentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe acest
an și a programului suplimentar de
producție.
Deci nu sînt permise
nici un fel de diminuări ale ritmu
rilor de producție stabilite ; dimpo
trivă, măsurile de perfecționare or
ganizatorică și tehnică trebuie apli
cate cit mai repede pentru a crea
condiții de sporire a producției și
eficienței economice incă in perioa
da în care ne aflăm.
Ne propunem să ne oprim în con
tinuare la experiența in acest do
meniu a Combinatului de celuloză și
hirtie „Letea" din Bacău. Astfel, de
la bun început se poate aprecia că
în toate fabricile și secțiile de pro
ducție, de la instalația de pregătire
a lemnului pentru celuloză și pînă
la cele de finisat hirtiile fine și pre
țioase, . există preocupări susținute
pentru organizarea mai bună a pro
ducției la toate locurile de muncă,
introducerea noului, promovarea
unor tehnologii avansate de lucru,
realizarea cu forțe proprii a unor
dispozitive, mașini și utilaje, intr-un
cuvînt pentru perfecționarea între
gii lor activități.
— Ne-am propus un program bine
gindit, cu obiective concrete și mă
suri judicios fundamentate, care ur
mărește atit creșterea productivității
muncii, cit și îmbunătățirea calității
produselor. reducerea' pierderilor
tehnologice, ușurarea și chiar elimi
narea muncii fizice grele — spunea
Constantin l’opovici, inginerul-șef al
combinatului. Pe ce căi ? în primul
rind prin automatizarea și mecaniza
rea unor operații de lucru și prin
dotarea cu linii și utilaje de inalt
randament. Bunăoară, recent, a fost
pusă în funcțiune, în cadrul instala
ției pentru fabricarea hirtiilor spe
ciale, o mașină de ambalat bobine
care dublează productivitatea mun
cii. Ea a fost realizată în cadrul
acțiunii de autodotare de către
maiștrii Gheorghe Lefter și Ion Da
vid. Printre obiectivele pe care ni
le-am propus să le finalizăm în
prima etapă, deosebit de important
este cel referitor la realizarea unei
instalații de descărcare a caolinului
din vagoane direct în secțiile de
producție, lucrare ce va permite o
mai bună gospodărire a combustibi
lului și va asigura creșterea cu cel
puțin 30 la sută a productivității
muncii. Aș mai aminti, totodată,
optimizarea transportului intern pen
tru evitarea unor manipulări inutile

de materii prime și materiale, rațio
nalizarea unor operații pe fluxul
tehnologic sau dotarea unor mașini
din instalațiile pentru fabricarea
hirtiilor sanitare cu o serie de dispo
zitive menite să elimine munca ma
nuală și să dubleze productivitatea.
Concludente pentru saltul calita
tiv ce urmează a fi realizat prin
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție sînt
și acțiunile de ordin tehnic ce se
întreprind in instalația pentru fabri
carea hirtiei de scris și tipărit, cu
noscută aici sub denumirea de „ma
șina nr. 6". Prin ceea ce s-a făcut
aici pină acum și, mai ales, prin
ceea ce urmează a se realiza pe linia
unor îmbunătățiri constructive și
funcționale, această instalație va de
veni peste puțin timp model sub
aspectul organizării și tehnicității
producției. Am mai reținut că ingi-

La Combinatul de celuloză
și hirtie „Letea“-Bacău
nerul Doru Ibănescu, împreună cu
maistrul Ion Păduraru și alți oa
meni care lucrează la această insta
lație, se preocupă de modernizarea
unor ansambluri și subansambluri
— masa sitei, infășurătorul, presele
ș.a. — și de introducerea unor uti
laje moderne la secția de finisaj.
— Tot ce am întreprins pină acum
— ne-a spus maistrul Ion Păduraru
— constituie doar prima parte a
modernizărilor pe care ne-am pro
pus să le efectuăm. în cele din
urmă, vom ajunge să schimbăm
complet tehnologia de fabricație în
instalație, fapt ce va permite obți
nerea unor produse cu cele mai re
duse gramaje pe unitatea de supra
față. Vom putea realiza astfel mari
economii de fibră și de energie ter
mică. Am făcut un calcul : într-un
an, cu energia economisită la aceas
tă instalație, se va putea fabrica in
plus o cantitate de cel puțin 500 tone
hirtie pentru ziar.
Lucrări ample de perfecționări
tehnice și tehnologice se efectuează
și la fabrica de celuloză. Aici spe
cialiștii sînt preocupați în primul
rind de sporirea siguranței in ex
ploatare a mașinilor și utilajelor și
de reducerea timpului de staționare
a acestora pentru reparații și în
trețineri. Astfel, inginerul Mihai
Mardare, împreună cu maiștrii Vasile Noconicini și Eugen Ene lucrea
ză la punerea în funcțiune a unui
nou fierbător de celuloză, iar ingi
nerul Lucian Gavrilă și maistrul
Gheorghe Bibere montează cea de-a
doua linie tehnologică pentru ars
sulf. Efectul economic al acestor lu
crări ? în curînd, aici, prin creș
terea productivității muncii, se va
obține o producție suplimentară,

fice din această unitate. „Am anali
zat rezultatele acestui mod de orga
nizare a activității de irigare a cul
turilor la C.A.P. Băilești — ne spu
nea Mihail Petrescu, președintele
consiliului agroindustrial — și am'
decis să extindem această experien
ță in toate unitățile agricole din con
siliu care au deficit de udători și
motopompiști. De altfel, pe comune,
am avut discuții cu toți oamenii
muncii de la întreprinderile și insti
tuțiile de pe raza lor. De comun acord am stabilit ca fiecare să ia să
lucreze în acord global cite un hec
tar de porumb și 30 ari de fasole. De
asemenea, la cîte 20 de hectare am
repartizat cîte doi lucrători care vor
răspunde numai de aplicarea udări
lor in conformitate cu programul
stabilit. în acest fel, și in cooperati
vele agricole Afumați, Siliștea Crucii
și Boureni din consiliul nostru vom
rezolva problema asigurării oameni
lor pentru activitatea de irigații".
Am insistat asupra modului în care
s-a procedat in consiliul agroindus
trial Băilești, întrucît acesta poate
constitui o cale de soluționare a asi
gurării forței de muncă pentru irigarea culturilor și în alte unități din
județ care au deficit de udători Și
motopompiști.

Gheorghe BALTA

corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Buzău q intrat în fabricație un nou produs pentru export : filtrele
de ulei și aer pentru autoturisme și camioane
Foto : E. Dichiseanu
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UN EXCELENT COMBUSTIBIL lN CURSA PENTRU PROGRES

UN PREJIOS MATERIAL CARE TREBUIE
CIT MAI REPEDE VALORIFICAT 1N PRODUCȚIE
în ciclul de articole consacrat ex
tinderii utilizării fontelor cu grafit
nodular (vezi „Scînteia" din 20 și 22
aprilie a.c.) am prezentat pină acum
eficiența deosebită a folosirii acestor
materiale și am relevat faptul că, deși
tehnologiile de fabricație in condiții
avantajoase sint cunoscute, nu s-au
întreprins măsurile organizatorice
necesare in vederea aplicării lor pe
scară largă. De fapt, s-a desprins
ideea că nerezolvarea unor proble
me de ordin organizatoric ale fabri
cației în condiții eficiente reprezin
tă unul din obstacolele în calea uti
lizării ample a fontelor cu grafit
nodular. Sînt și alte cauze ?

București, să prezinte elementele de
fundamentare necesare.
Deci, nici prețurile nu sînt un
obstacol de netrecut, cu condiția ca
factorii de resort să'acționeze pe
măsura răspunderilor și atribuțiilor
care le revin, potrivit legii, și să re
vadă calculele de fundamentare a
costurilor de fabricație în lumina
noilor date tehnice și economice
existente.

avem în vedere că, în această pri
vință, pe plan mondial, există o
bună experiență : practic 50 la sută
din producția de fontă nodulară este
folosită in domeniul armăturilor. în
ce-1 privește, institutul nostru își
propune să organizeze in curind o
consfătuire cu proiectanții și fabri
canții de armături industriale din
țara noastră. Acest catalog va consti
tui subiectul principal de dezbatere,
încercind și pe această cale să sti
mulăm penetrația fontelor nodulare
Cît de larg este domeniul
în industria noastră.
de utilizare a fontelor cu grafit
Care ar fi domeniul posibil de ex
nodular ?
tindere a utilizării fontelor cu grafit
nodular
intr-o altă ramură, și anume
De ce este important să se știe
metalurgia ?
aceasta
?
Pentru
că
de
aici
ar
trebui
— în momentul de față fontele cu
Prețul — frînâ sau stimulent ?
să înceapă strategia de organizare a
grafit nodular sint folosite la fabri
extinderii utilizării fontelor cu gra
— O frînă importantă în calea fo
cația tuturor cilindrilor de laminor
fit nodular. Din investigațiile noas
losirii fontelor cu grafit nodular o
unde se pretează acest material —
tre însă a rezultat că, practic, ni
reprezintă prețurile principalelor
ne-a spus ing. Nicolae Iatan, de la
meni nu și-a pus cu convingere amateriale componente : fonta de
I.C.E.M. București. Dar acest tip de
ceastă întrebare și, cu atit mai puțin,
înaltă puritate și prealiajele — apre
fontă s-ar putea folosi la realizarea
s-a preocupat să-i afle un răspuns
ciază dr. ing. Mihai Cosneanu, cer
tuturor lingotierelor mici, de pină la
limpede. Un indiciu totuși există :
cetător științific la Institutul de cer
8—10 tone, a unor piese mecanice
cetare științifică, inginerie tehnolocăutările trebuie îndreptate cu pre
de întreținere, precum și a anumitor
gică și proiectări pentru sectoare
cădere spre sectoarele industriale
piese de schimb pentru utilaje si- '
calde. Se ajunge
derurgice (grăta
astfel la situația
re, plăci pentru
paradoxală
că
cocserie) care lu
aceeași piesă tur
DE CE iNTlRZIE GENERALIZAREA UTILIZĂRII crează în medii
nată din fontă cu
în care tempera
grafit nodular se
tura nu depășește
realizează cu cos
600
“.
FONTEI CU GRAFIT NODULAR (III)
turi cu 30—50 la
Din păcate, nu
sută sau chiar de
există un studiu
două ori mai ri
din care, pe baza
dicate decit din oțel, deși sub aspec
care utilizează sau prelucrează oțel.
determinării domeniilor de aplicare,
tul consumurilor energetice al altor
Industria constructoare de mașini
să se poată stabili cît de mare este
elemente de cheltuieli și din punct
este unui dintre ele, aici ‘ folosinnevoia actuală și în perspectivă de
de vedere al caracteristicilor tehnice
du-se, de fapt, cea mai mare parte
fontă cu grafit nodular. Dar el ar
ar trebui să fie exact invers.
din cele peste 1,5 milioane tone de
fi absolut necesar
și nu numai
Cum puteți argumenta că pre
piese din oțel și fontă turnate anual
pentru ramura noastră — dacă so
țul la fonta de înaltă puritate este
în țara noastră. „In ultimii ani — ne
pune problema rezolvării pe cale
prea mare ?
precizează prof. univ. L. Sofroni, de
metalurgică a fabricării fontei cu
la Institutul politehnic din Bucu— Atunci cînd.ns-a stabilit prețul
grafit nodular;
' cești — aproape 80 la sută din totalul
s-au luat în calcul condițiile cele
.
mai dezavantajoase de fabricație, / lucrărilor .de specialitate din siderurCiteva concluzii
pomindu-se de la costurile foar J giesint consacrate producerii șl,1 mai’1
în fiecare an se organizează sim
ales, utilizării fontelor cu grafit no
te ridicate generate de un tip de
pozioane, schimburi de experiență
dular. Au fost concepute cataloage
minereu de fier adus de peste mări
între specialiști în turnarea piese
speciale ce conțin denumirea a mii
și țări. între timp, cum era firesc,
lor, „toți apreciază calitățile fontei
de piese și subansamble, mai mici
s-a renunțat la acel import, dar precu grafit nodular, se propun solu
sau mai mari, ce pot fi fabricate din
țul a rămas așa cum a fost fixat la
ții, dar nu se iau măsuri concrete
acest material : role de conducere și
început.
care să rezolve in fond această
inele de ghidare pentru cuptoarele
respectiv conSigur că prețul
. .
problemă. Nu există, practic, nici o
tubulate rotative, tamburi și mori de
vine turnătoriilor din Cimpina. Lu
strategie, nici o gindire unitară, nici
uscare, axe cu came, arbori cotiți și
goj și Rimnicu Sărat, care elabo
răspunderi bine precizate. Extinde
chiar pale de turbină sau roți din
rează Tonta de înaltă puritate, întrurea unor procedee eficiente, a do
țate. Sint doar citeva exemple care
cit iși vind calupurile din acest ma
meniilor de folosire a fontelor cu
ilustrează penetrația fontelor cu
terial la preț echivalent cu cel al
grafit nodular este lăsată cam la ’
grafit nodular în domenii despre
pieselor turnate complexe. Dar avoia întimplării, la liberul arbitru
care se credea că aparțin în exclu
cesta n-ar trebui să reprezinte un
al
unor proiectanți sau producători,
sivitate
oțelului.
Explicația
este
fi

argument în vederea menținerii pre
Or, efectele tehnice și economice ale
rească : sint mai ieftine, mai puțin
țului la acest nivel exagerat.
utilizării pe scară largă a acestui
energointensive, se prelucrează ușor
Opinii asemănătoare au exprimat
material sint prea importante penși
au
o
mare
fiabilitate
in
exploa

și alți interlocutori, cu referire și
tru ca lucrurile să meargă așa in
tare".
continuare.
la prețurile prealiajelor, care ar fi
Răsfoim un asemenea catalog, în
stabilite în funcție de condițiile teh
Conducerea partidului a cerut ferm
tocmit de Institutul de cercetare ști
nologice necorespunzătoare in care
să se acționeze cu toată hotărirea
ințifică, inginerie tehnologică și pro
acestea sint fabricate la întreprin
pentru
realizarea în cele mai bune
iectări pentru sectoare calde. Aces
derea mecanică din Vaslui. Abordăm
condiții a programelor privind pro
ta
cuprinde
sute
de
tipuri
de
repe

această problemă în discuția cu to
ducerea și Utilizarea de noi ma
re, piese și componente din dome
varășul Constantin Prigoreanu, șef
teriale, mai ieftine, mai eficiente
niul armăturilor industriale realiza
de serviciu în cadrul Comitetului de
care să ajute la asigurarea in con
te din grafit nodular de către 15 fir
Stat pentru Prețuri.
diții
mai bune a resurselor materiale me importante din lume. „Cererea,
necesare producției. Totodată, s-a
— Intr-adevăr, prețurile respective
pe
piața
mondială,
de
armături
in

indicat limpede proiectanților și
sînt prea mari — opinează interlo
dustriale turnate din fontă cu grafit
producătorilor să se preocupe sus
cutorul. De altfel, incă in luna mai a
nodular
este
în
continuă
creștere
—
ținut de promovarea largă a Înlo
anului trecut am avut o discuție pe
ne
relatează
dr.
ing.
Mihai
Cosneanu.
cuitorilor, opțiune judicioasă, in
această temă cu doi delegați de la
Marile
firme
producătoare
de
armă

context
cu cerințele și posibilitățile
I.C.S.I.T.P.S.C. București. Cu acel
turi realizează o mare diversitate de
progresului tehnic contemporan. Iar
prilej le-am solicitat să pregătească
produse
in
care
asocierea
calității
fonta cu grafit nodular este un ase
elemente concrete de fundamentare
pieselor de grafit nodular cu diferi
menea material înlocuitor eficient.
a propunerilor pentru reducerea pre
te
căptușeli
de
protecție
reprezintă
o
★
țurilor, pentru stabilirea acestora in
soluție extrem de avantajoasă din
Sintetizînd rezultatele investiga
funcție de sortimentele fabricate și
punct
de
vedere
economic.
In
țara
țiilor noastre, ale discuțiilor purtate
de condițiile reale de producție ale
noastră se produc anual zeci de mii
pe această temă cu mai ifiulți spe
acestor materiale. Am cerut acest
de tone de armături industriale în
lucru și in scris conducerii institu
cialiști din cercetare și. producție,
care se folosesc bronz, alamă, oțe
tului respectiv. Dar, din păcate, nu
din cadrul forurilor de resort, se
luri,
fonte
și
mase
plastice,
în
func

am primit nici un răspuns, nici un
poate trage concluzia că pentru exție de condițiile de lucru. Din păca
sprijin efectiv. Cu toate acestea, din
te, nici unul din aceste produse nu
tinderea pe scară largă, în condiții
proprie inițiativă, am făcut unele
se confecționează din fontă cu gra
tehnice și organizatorice eficiente, a
analize din care a rezultat, bunăoa
fit nodular, care ar putea substitui
utilizării fontei cu grafit nodular
ră, că există posibilități pentru di
unele din materialele scumpe amin
este necesar să fie soluționate ur
minuarea prețurilor cu 40 la sută Ia
tite. Este un fapt inadmisibil, dacă
fontele de-înaltă puritate și cu 13 la
mătoarele probleme importante :
sută la fontele cu grafit nodular.
Desigur, nu este vorba de o limită.
1. Evaluarea concretă a domeniilor in care pot fi utilizate eficient
Dacă sint și alte rezerve de reduce
fontele cu grafit nodular pentru a inlocui oțelul și metalele neferoase
re a costurilor pe seama îmbunătăți
sau chiar fonta obișnuită dacă se asigură sporirea performanțelor pro
duselor sau diminuarea greutății lor. In acest scop, s-a sugerat elabora
rii procedeelor tehnologice sîntem
rea, pe domenii de activitate, a unor cataloage complete de piese și
de acord să le luăm în calculul pre
repere care pot fi realizate din fontă cu grafit nodular. Răspunderea
țurilor. Cu o singură condiție : ca
întocmirii acestor cataloage ar trebui s-o aibă institutele centrale de
cei interesați, cum s-a arătat la un
profil.
moment
I.C.S.I.T.P.S.C.
2. Elaborarea unei strategii unitare cu privire la asigurarea capaci
tăților necesare pentru fabricarea fontelor de înaltă puritate in industria
metalurgică, precum și a modernizărilor tehnologice impuse de elaborarea
fontelor cu grafit nodular. Este o problemă care depășește interesele
metalurgiștilor sau ale constructorilor de mașini și, de aceea, soluționarea
pytrebuie coordonată în mod unitar.
3. Pină la rezolvările de fond, în cadrul primei etape de perfec
ționare a organizării și modernizare a producției, în turnătoriile de
piese din fontă cu grafit nodular să se generalizeze tehnologiile eficien
te de elaborare „dintr-un cald".
4. Să se acționeze ferm pentru soluționarea promptă, fără alte
aminări. a unor probleme organizatorice, de stringentă actualitate de
care depinde promovarea tehnologiilor moderne și extinderea folosirii
fontei cu grafit nodular, între care amintim aprovizionarea turnătorii
lor cu fier vechi selecționat judicios și să se reanalizeze unele preturi insuficient fundamentate.
5. Soluționarea problemelor tehnice și organizatorice legate de realizarea in condiții eficiente, cu consumuri energetice și cheltuieli de produeție reduse, a prealiajelor, ținîndu-se seama de cerințele actuale și
’Se perspectivă. Propunerile specialiștilor sînt fie de a se transfera
fabricația acestora de la întreprinderea mecanică Vaslui la Combinatul
metalurgic Tulcea, unde există experiență și posibilități tehnologice
superioare, fie de a se pune la punct procesul de producție la uni
tatea vasluiană.
Firește, problemele extinderii utilizării fontei cu grafit nodular nu
sint simple, dar pot fi rezolvate. Sint și alte aspecte ale acestui
subiect asupra cărora nu ne-am oprit in articolele noastre. De ase
menea, este posibil să existe și alte soluții, alte măsuri mai eficiente
decît cele pe care le-am relevat. Esențial ni se pare însă că pentru
a urni lucrurile din loc trebuie să se renunțe la comoditate, să se lasă
din inerție și să se treacă hotărit la acțiune, pe baza unui program
clar, cu răspunderi bine precizate. Invităm cu acest prilej factosfi de
resort să-și spună punctul de vedere și, mai ales, să informeze redacția în legătură cu ceea ce vor întreprinde în mod concret.

Aspect din laboratorul de cercetare al întreprinderii de alumină Oradea
Foto : Sandu Cristian

Corneliu CARLAN
Vlaicu RADU
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, O OPERĂ INTRATĂ ÎN ISTORIE

REALITĂȚI EDIFICATOARE ALE CIVILIZAȚIEI
Șl BUNĂSTĂRII POPORULUI
Preocuparea fundamentală a partidului, țelul suprem al politicii sale,
rațiunea însăși a construcției orînduirii socialiste și sensul a tot ceea ce
înfăptuim este creșterea bunăstării materiale și spirituale a maselor,
satisfacerea cît mai deplină a nevoilor întregului popor, asigurarea con
dițiilor pentru manifestarea plenară a personalității umane.
NICOLAE CEAUȘESCU
In acest an, întregul nostru partid, poporul
român sărbătoresc 65 de ani de cînd, în acel
mai eroic, a luat ființă partidul revoluționar al
clasei muncitoare — Partidul Comunist Român,
încă de la început, în programul lor politic, co
muniștii au înscris, ia loc de frunte, o dată cu
desființarea oricărei forme de exploatare —
făurirea unei vieți mai bune și moi demne pen
tru cei ce muncesc. Omul, bunăstarea și feri
cirea lui au stat — de-a lungul deceniilor — in
centrul tuturor eforturilor pe care partidul le-a
făcut atît în anii grei, ai ilegalității, cît și
după preluarea puterii, pentru edificarea noii
orînduiri. Făurirea și dezvoltarea unei puterni
ce baze materiale a' societății, industrializarea
țării, modernizarea agriculturii, dezvoltarea pu
ternică a științei și culturii nu au avut țel mai
înalt decît . acela de a pune temelie trainică
transpunerii in realitate a obiectivelor privind
ridicarea nivelului de trai al oamenilor.
„Tot ceea ce creăm in România este destinat
dezvoltării generale a patriei și ridicării continue
a bunăstării materiale și spirituale a poporu

lui - țelul suprem al politicii partidului, esența
societății multilateral dezvoltate pe care o edi
ficăm, cu succes, în România", arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU în raportul Io
Con
gresul al Xlll-lea al partidului. Intr-adevăr, în
anii socialismului și, îndeosebi, după Congresul
al IX-lea, datorită politicii înțelepte a partidu
lui, gîndirii cutezătoare, dar, totodată, profund
realiste a secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, s-a schimbat radical înfă
țișarea tuturor localităților țării. Așezările urbane
au cunoscut o puternică infuzie de tinerețe, prin
construirea a ,mii și mii de blocuri de locuințe
alcătuind cartiere noi, unele de proporțiile
unor orașe, au apărut pe harta țării noi cen
tre muncitorești, noi orașe. Milioane de familii
s-au mutat în apartamente confortabile, con
struite din fondurile statului sau cu sprijinul
material al statului. Numeroase edificii socialculturale ridicate în acești ani _sînt adevărate
podoabe arhitecturale care sporesc frumusețea
și gradul de urbanizare a! orașelor și munici

piilor. Conform schițelor de sistematizare, in
cele mai multe așezări s-au construit, sau sînt
in curs de definitivare, centre civice reprezen
tative pentru epoco de mari prefaceri pe care
o trăim.
O dată cu creșterea gradului de progres și
civilizație al localităților, s-a schimbat funda
mental și modul de viață al oamenilor, în de
plină concordanță cu noile cerințe, aflate în
plină evoluție. Nu există casă, fie ea într-un
modern cartier urban sau la sote, în care să
nu fi pătruns însemnele bunăstării, în care să
nu intîlnești dotări de neimaginat odinioară in
locuința muncitorului sau țăranului, nu unul, ci
numeroase produse ale industriei de bunuri de
folosință îndelungată. Ospitalitatea româneas
ca are astăzi un cadru nou de manifestare, fie
care cetățean fiind mindru să primească oas
peți, să le arate orașul, casa in care trăiește.
Și toate acestea sint rodul gîndirii și luptei
neînfricate a multor generații de comuniști,
care au pus mai presus de orice - făurirea
unei existențe demne pentru cei ce muncesc.

Peste 82 la sută din populația țării locuiește in case noi
construite in anii socialismului

Prestările de servicii - un important

indicator al nivelului de trai
Intre criteriile ce definesc gradul de civilizație la care a aiuns
societatea noastră se numără si prestările de servicii, volumul
și diversificarea lor fiind sporite in strinsă corelație cu cerin
țele populației. Progresul înregistrat in acest domeniu este evi
dent : mii si mii de ateliere de tot felul, moderne complexe
meșteșugărești stau la dispoziția publicului spre a-i satisface
exigentele, atît la orașe, cit si la sate. A sporit considerabil si
paleta ofertei de servicii, ca urmare directă a solicitărilor tot
mai diferite ale cetățenilor. Despre evoluția prestărilor de servicii prezentăm citeva date semnificative :

• In prezent, la orașe
și sate funcționează aproape
79 000 de unități și ateliere
care oferă circa 400 de pro
filuri de servicii. Dintre aces
tea 36 la sută aparțin coope
rației de producție, achiziții
și desfacerea mărfurilor, 21 la
sută - cooperației meșteșu
gărești și circa 23 la sută consiliilor populare.

La sfîrsitul
actualului cincinal
valoarea serviciilor
pe un locuitor
va ajunge la
3500 lei

• Față de 1965, volumul
serviciilor către populație a
crescut considerabil ajungînd
la circa 40 de miliarde lei în
1985.

• In cincinalul actual se
prevede un spor de 68-76 la
sută al volumului de servicii
către populație. In 1990, va
loarea acestora, pe un locui
tor, va trebui să atingă suma
de 3 500 lei.

Bunuri moderne
în locuințele moderne
... , Crejfpr^n, ștancfardiUlui de viață; a^.pQpyilațiej. este rțțarcăț ți de vo
lumul însemnat al producției și desfacerii de Mărfuri' destinate în
zestrării■■căminu.lu&.pu tot ceea ce industriei de s-pecjalițg.țe produce mai
bun și mai. .frumos,:.CU‘ tot ceea xe tehnica nouă iernează.. .spre a. .spori
gradul de confort al locuințelor și a ușura multe din treburile casnice.
Iată citeva cifre revelatoare in acest sens :

Amploarea construcțiilor de locuințe a cuprins — practic — toată
țara. Se poate afirma, fără teama de a greși, că nu există localitate
in care, in anii socialismului, să nu se fi produs transformări înnoi
toare. uneori de asemenea anvergură incit din ceea ce s-a moștenit de
la vechea orînduire nu a mai rămas nimic. Doar amintirea păstrată in
memoria celor mai virstnici sau fotografiile îngălbenite de vreme.
Fiecare așezare — urbană sau rurală — a fost trezită la o viață noua,
s-a încadrat in ritmul general de dezvoltare al întregii țări, iși scrie o
nouă-istorie. Politica partidului și statului nostru, de dezvoltare ar
monioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării se reflectă atît in am
plasarea judicioasă a noilor capacități de producție, cit si in urbanizarea
accentuată a zeci și zeci de localități, în trecut orașe doar cu numele.
Pentru a ilustra, in termeni sintetici, acest amplu proces innoitor vom
recurge la citeva cifre edificatoare.

9 Din cele 5 662 300 de
locuințe, construite în anii
noștri, 2 643 700 au fost ridi
cate din fondurile statului.

• lată o dinamică intere
santă privind creșterea supraî feței locuibile : 89 milioane
mp în 1945, 148 milioane mp
- în 1965 și peste 230 mili
oane mp în prezent.
• 11 milioane de persoa

ne s-au mutat in casa noua,
în ultimele două decenii,
perioadă în care ritmul con
strucțiilor de locuințe s-a
accentuat ; două treimi din
populația urbană beneficiază
de apartamente dcte în fo
losință în acest interval de
timp.
• Dacă ritmul construc
ției de apartamente, din fon

durile statului s-ar fi menținut
la cel înregistrat între anii
1945—1965, numărul actual al
acestora ar fi putut fi realizat
abia in anul 2088 ; deci, prin
accelerarea ritmului s-a rea
lizat un cîștig de timp de
peste un secol I
• in ultimele două decenii
s-au construit de 6 ori mai
multe apartamente decît în
perioada celor 20 de ani an
teriori.

• In cincinalul 1981—1985
s-au dat în folosință 706 700
locuințe ; demn de remarcat
este faptul că a sporit sim
țitor ponderea celor cu mai
multe camere : dacă în 1950
apartamentele avind o sin
gură cameră reprezentau 46,6

la sută, centrul de greutate
a fost mutat pe apartamente
cu 3 sau mai multe camere,
ele deținind un procent de
peste 43 la sută, în prezent.
• Și in actualul cincinal,
acest ritm se menține la cote
înalte: 750 000 de aparta
mente se vor adăuga zestrei
edilitare existente; 140 000
dintre acestea se vor ridica în
anul in curs, 20 000 la sate,
spre a șterge, treptat, dife
rențele dintre sat și oraș.

• Față de 1950, în prezent
se vinde de 121 de ori mai
multă mobilă. Casa nouă
cere mobilă nouă I
• Față de 1965 a crescut
de 2—4 ori achiziționarea, de
către populație, a bunurilor
electrotehnice și electronice:
aparate de radio, televizoa
re, frigidere, mașini de spă
lat, aspiratoare de praf.
• Produsele industriei electrotehnice sînt tot mai pre
zente în casele noastre. As
tăzi 85 la sută din numărul
total al familiilor dispun de
aparate de radio, aproape
70 la sută de televizoare, 58

la sută de frigidere ; două
din cinci familii au mașini de
spălat rufe ; una din cinci
familii are aspirator de praf.
• Comparați cifrele de mai
sus cu următoarele : în 1955,
o familie din opt avea
aparat de radio, una din 405
- aspirator de praf, una din
530 de familii - mașină elec
trică de spălat.
• In ultimii ani și-au făcut
apariția produse cu totul noi
care se bucură de un interes
deosebit din partea publicu
lui cumpărător : mașinile au
tomate de spălat, congela
toarele, televizoarele în cu
lori.

Din 8 familii
- una are
autoturism
Dezvoltarea impetuoasă a con
strucției de mașini a creat po
sibilitatea satisfacerii cerinței
unui număr tot mai mare de ce
tățeni de a avea un mijloc de
transport propriu — un auto
turism, o motocicletă sau o mo
toretă. După cuny se știe, s-au
construit trei mari întreprinderi
producătoare de autoturisme, la
Pitești. Cimpulung și Craiova,
care livrează pieței mai multe
tipuri de vehicule. In felul aces
ta, dotarea populației cu această
categorie de produse a cunoscut
o creștere importantă.

9 Dacă în 1955 reve
nea au autoturism la 1 339
de familii, in prezent una
din 8 familii posedă un
autoturism.
• Față de 1965, numă
rul de autoturisme la o
mie de locuitori a sporit
de 35 de ori.

• In prezent, la o mie
de locuitori revin 41,7 au
toturisme, față de numai
1,2 în 1965.

• in perspectiva anului
2000 problema locuințelor va
fi pe deplin rezolvată, asigurîndu-se fiecărui cetățean o
suprafață locuibilă de 14 mp,
iar, împreună cu dependin
țele, 18-20 mp.

• Autoturismelor „Da
cia" și „Aro" li s-a adău
gat, în ultimii ani, o nouă
marcă de prestigiu —
„Oltcit".

Pentru satisfacerea mai bună a cerințelor
de mărfuri
In ansamblul economiei naționale, un loc însemnat a ocupat — și
continuă să ocupe - producția bunurilor de larg consum. Sporirea con
siderabilă a capacităților de producție in industria ușoară, dotarea mo
dernă a unităților din această principală ramură producătoare de
bunuri au permis creșteri spectaculoase ale volumului de mărfuri
destinate satisfacerii cerințelor și exigențelor populației. Comparațiile
de' mai jos sînt grăitoare pentru saltul făcut de industria bunurilor de
consum :

• In 1965, volumul produc
ției realizate de industria ușoară era de 11 ori mai mare,
față de 1945, în 1985 fiind de
75 de ori mai mare față de
același an de referință.
• In 5 zile se realizează,
astăzi, în industria ușoară,
întreaga producție a anului
1945 ; livrările către fondul
pieței au crescut, în acest
interval de timp, de 132 de
ori.

• Față de 1945, producția
industriei ușoare a crescut de
27 ori la textile, 93,4 ori la
tricotaje, 98,8 ori la confec
ții, 34 ori la încălțăminte și
de 20 de ori la produse de
sticlă pentru menaj.
® Aceste creșteri cantita
tive sînt însoțite de o con
tinuă modernizare a produse
lor, de un grad sporit-de în
noire a colecțiilor de modele.

• A crescut, in mod cores
punzător, și producția in
dustriei alimentare, în con
cordanță cu cerințele alimen
tației științifice, echilibrate.
Astfel, Itiînd ca termen de
comparație producția anului
1945, în 1965 se realizau can
tități de 10 ori mai mari, iar
în prezent de 28 de ori. Pro
ducția anului 1945 se obține
in numai 13 zile.
• In raport direct cu di
namica producției de bunuri
crește și volumul total al des
facerii de mărfuri, care era
în 1965 de 4,6 ori mai mare,
față de 1950, iar în prezent
de peste 17 ori.
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ai -lent Ia început, tot
mai iute de o bucată
de vreme, „figura
creatorului" se transformă
vizibil. Vechea imagine ro
mantică a visătorului căzut
pe ginduri la masa de
brad, in spatele perdelelor
lăsate, imagine posibilă
cindva în ordinea vieții,
pare acum incredibilă și în
ordinea poeziei. Perdelele
au fost trase in lături cu
un gest decis, iar scrisul,
această singurătate cu fața
spre ceilalți, nu mai poate
fi inchipuit în afara dialo
gului, a contactului direct
cu cititorul, a cărui respi
rație fierbinte și curioasă
stăruie in preajma scriito
rului. Sint, iată, patruzeci
de ani de cind o mare
conștiință literară și civică,
G. Călinescu, recunoștea
public : „Am stat inchis
intr-o bibliotecă și zgomo
tul evenimentelor m-a scos
afară in plină stradă. Noua
democrație mi-a întins
mina".
Era semnalat astfel, de
la înălțimea geniului, sen
sul unei deveniri spiritua
le. Beneficiar — la inceput
— al democrației, scriitqrul a ajuns de atunci și un
constructor al democrației,
un om care se „prenumără
în obște", luînd îndreptă
țită parte la deciziile și
faptele ei. Multe dintre
acestea sint stimulate de
cărțile lui. dar ar fi ne
drept — sau in ’lorice caz
inexact —.dacă n-am recu
noaște și rolul prezentei
lui efective, al comunicării
de la om la om. Acesta
este de altfel un cîștig
esențial al noii noastre
spiritualități : o democrație
culturală care implică par
teneri egali. Deschiderii
spre viață a plăsmuitorului
de lumi fictive îi cores
punde o deschidere spre
artă a publicului, o ridi
care sensibilă a competen
ței sale. La întîlnirea cu
scriitorul, el nu mai vine
„privitor ca la teatru", nu
mai rămine in marginile
unui respect precaut, în
care
se
amestecă
și
o măsură burgheză de
ironie, ci se plasează
într-o poziție de colabora
tor ideal, de coautor moral
al unor destine exemplare.
Fapt firesc, căci aceste
destine se bizuie pe argu
mentele vieții lui și sint
confirmate de ele. Am
participat zilele trecute
în compania unor pres
tigioși autori la o suită de
manifestări culturale orga
nizate in județul Buzău de
Uniunea
scriitorilor
și
Consiliul județean de edu
cație politică și cultură so
cialistă in intimpinarea
sărbătoririi a 65 de ani de
la făurirea partidului. întilnirile s-au desfășurat și
in orașe, și in sate, iar
dacă atmosfera de solida

Manifestări consacrate aniversării partidului A M

PARTIDULUI,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

- Înaltul omagiu
SIMPOZION

STUDENȚESC LA UNIVERSITATEA
DIN BUCUREȘTI CU TEMA :

„Contribuția tineretului universitar, a asociațiilor
studenților comuniști la promovarea nobilelor idea
luri ale Epocii Nicolae Ceaușescu, la cultivarea
glorioaselor tradiții de luptă ale clasei muncitoare,
ale comuniștilor"
înscris în ansamblul manifestă
rilor organizate în cinstea gloriosu
lui jubileu al partidului, miercuri
s-a desfășurat, la Universitatea
din București, simpozionul studen
țesc cu tema „Contribuția tinere
tului universitar. a asociațiilor
studenților comuniști la promova
rea nobilelor idealuri ale Epocii
Nicolae Ceaușescu, Ia cultivarea
glorioaselor tradiții de luptă ale
clasei muncitoare, ale comuniști
lor".
La simpozion a participat și a
luat cuvîntul
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.
în cadrul simpozionului s-au
relevat pe larg semnificația și im
portanța făuririi, in mai 1921, a
Partidului Comunist Român în
viața poporului nostru, glorioasa
luptă a proletariatului din țara
noastră pentru eliberare socială și
națională. Comunicările prezentate
au evidențiat contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., la Îm
bogățirea teoriei revoluționare a
partidului nostru despre lume și
viață, la mobilizarea eforturilor în
tregului popor român pentru obți
nerea unor importante succese pe
calea edificării socialiste a patriei,
a întăririi prestigiului ei interna
țional, a soluționării' marilor pro
bleme ale lumii contemporane.
Totodată, s-au reliefat rolul și
locul tineretului, ale studențimii
din țara noastră în procesul amplu
de formare și pregătire multilate
rală a viitorilor specialiști ai eco
nomiei, științei și culturii româ
nești.
Intr-o atmosferă de puterni
că angajare patriotică, parti
cipants au adresat secretarului
general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegra
mă în care se arată :
„Desfășurat în contextul acțiuni
lor de largă rezonantă patriotică
prin care poporul nostru sărbăto
rește cea de-a 65-a aniversare a
făuririi Partidului Comunist Român,
simpozionul nostru s-a constituit
într-o vibrantă manifestare a ata
șamentului nețărmurit pe care îl
dovedește tînăra generație univer
sitară față de politica înțeleaptă,
clarvăzătoare
/a
comuriiștiloij
★

„Cultura ca acțiune socială
*'
s-a
întitulat manifestarea • științifică
omagială organizată de Consiliul
Culturii și Educației Socialiste. în
colaborare cu institute de învățămînt superior, de cercetare și cul
tură din Timișoara la care au par
ticipat cercetători, cadre didactice
universitare, sociologi, muzeografi.

r
români, a căror muncă și luptă,
dăruire și abnegație reprezintă,
pentru tineretul studios. Cea mai
luminoasă pildă de identificare cu
interesele și aspirațiile profunde
ale poporului nostru.
La cea de-a 65-a aniversare a
sa, Partidul Comunist Român este
mai puternic și mai unit ca oricînd,
conduce cu clarviziune științifică
opera de edificare a socialismului
multilateral dezvoltat, de înaintare
a țării spre comunism. în tot ceea
ce s-a înfăptuit în acești ani se
exprimă puternic rolul decisiv al
gindirii și acțiunii dumneavoastră
creatoare, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. Spiritul nova
tor. înalta cutezanță revoluționară,
știința de a aplica tezaurul de idei
al materialismului dialectic și isto
ric. al socialismului științific la
condițiile țării noastre sint trăsă
turi definitorii ale operei pe care
o înfăptuiți, cu consecvență și fer
mitatea caracteristice comunistului
înflăcărat, pentru care nu există
interese mai înalte decît cele ale
propriului său popor.
Muncind și învățind în chip co
munist, formîndu-ne la școala pa
tosului revoluționar și privind cu
încredere viitorul, avem în același
timp conștiința faptului că în
lumea contemporană pacea, dreptul
fundamental al oamenilor la viață,
însăși existența umanității sint
puse în pericol de continuarea
cursei înarmărilor, de întreținerea
focarelor de război și încordare pe
plan internațional. De aceea, îm
preună cu întregul nostru popor, ne
ridicăm glasul și voința, în contex
tul acțiunilor care marchează Anul
Internațional al Păcii, pentru tre
cerea hotărîtă la acțiuni concrete
în vederea opririi înarmărilor, în
cetării
experiențelor
nucleare,
salvgardării păcii și înfăptuirii
unei trainice securități internațio
nale. Tineretul universitar român
sprijină cu fermitate inițiativele și
propunerile constructive ale Româ
niei pe plan internațional, acțiuni
le energice, de înaltă responsabili
tate
pe
care
dumneavoastră
personal, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, le întreprindeți
în direcția prospectării și materia
lizării căilor de înfăptuire a păcii,
a înțelegerii intre națiuni, a împli
nirii dreptului vital al tuturor
popoarelor, acela de a trăi în pace,
libertate și independență".
★

activiști de partid și de stat din do
meniul culturii din numeroase cen
tre culturale ale țării.
în cadrul aceleiași manifestări,
în Întreprinderi industriale și insti
tute de invățămînt superior din Ti
mișoara au loc expuneri consacra
te valorilor culturii noastre socia
liste, formării omului nou al so

al tării

cietății românești, promovării cu
ceririlor științei.
Sub genericul-simbol „Slăvind
ctitoria acestor vremi înalte", an
samblurile studenților din centrul
universitar Timișoara au prezentat,
în sala teatrului național din loca
litate, un impresionant spectacol
literar-muzical-coregrafic omagial,
dedicat glorioasei aniversări a
Partidului Comunist Român și zilei
de 1 Mai.
★

La Direcția lucrări în economia
națională din Ministerul Apărării
Naționale a avut loc o manifestare
politico-educativă care a inclus vi
zionarea unor filme documentare,
o vizită Ia Muzeul de istorie a
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din
România și simpozionul cu tema
„Partidul Comunist Român — or
ganizatorul și conducătorul măre
țelor împliniri ale poporului nos
tru". Referatele prezentate- au re
liefat cotitura istorică pe care fău
rirea partidului comunist a mar
cat-o în dezvoltarea mișcării mun
citorești din țara noastră, ridicarea
pe o treaptă superioară a acțiuni
lor revoluționare ale proletariatu
lui, ale forțelor democrate, progre
siste, continuind și ducînd mai
departe glorioasele tradiții de luptă
ale poporului pentru eliberarea so
cială și națională, pentru edificarea
unei Românii prospere, libere și
independente. Participanții au re
afirmat prețuirea și dragostea în
tregii armate față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, revoluționarul
comunist dîrz și neînfricat, genia
lul conducător al partidului și sta
tului nostru. S-au exprimat, și cu
acest prilej, sentimentele de pro
fundă mîndrie patriotică ale participanților pentru marile ctitorii ale
„Epocii Nicolae Ceaușescu", în
făptuiri de seamă ale poporului
nostru, mărturii peste timp ale
vocației de constructori a fiilor pa
triei, ctitorii la care și armata și-a
adus o contribuție însemnată.
★

„Pagini din istoria mișcării mun
citorești și democratice. Contribu
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu
la organizarea și desfășurarea ac
țiunilor antirăzboinice și antifas
ciste din anii 1936—1939" s-a inti
tulat simpozionul ce a avut loc la
Casa municipală de cultură Tecuci,
la care au participat numeroși oa
meni ai muncii din unități econo
mice ale orașului. Simpozionul a
fost urmat de vibrantul spectacol
omagial „Cîntece și flori la ani
versarea partidului".
La Clubul Combinatului siderur
gic Galati, Ia Casa personalului di
dactic, Clubul Uniunii județene a
cooperativelor meșteșugărești, la
întreprindere^ de. prelucrare in
dustrială a.-legumelor și'frwctelor.
Spitalul municipal Tecuci, un mare
număr de oameni’ ai muifcii au
audiat expuneri șl evocări istorice
pe temele „65 de ani de existență
glorioasă a Partidului Comunist
Român", „Creșterea rolului condu
cător al partidului în etapa actua
lă — sarcină hotărîtoare pentru
înfăptuirea obiectivelor Congresu

lui al XIII-lea al P.C.R.", ..Opera
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu — te
zaur de idei și acțiuni revoluțio
nare în procesul de edificare a so
cialismului in patria noastră".
★

La Clubul Regionalei de căi fe
rate din Iași a avut loc simpo
zionul cu tema „Partidul Comunist
Român — continuatorul celor mai
glorioase tradiții de luptă aie
clasei muncitoare din patria noas
tră", organizat de comitetul mu
nicipal de partid. Participanții au
subliniat pe larg semnificația fău
ririi partidului comunist, creșterea
rolului conducător al partidului
în etapa actuală de dezvoltare a
României socialiste, marile în
făptuiri ale poporului român in
perioada cea mai înfloritoare din
istoria țării, inaugurată de cel
de-al IX-lea Congres al parti
dului.
★

Comitetul județean al femeilor
Mureș a organizat, la Casa de
cultură a științei și tehnicii pen
tru tineret din municipiul Tg.
Mureș, un simpozion în cadrul
căruia au fost relevate concepția
tovarășului Nicolae Ceaușescu Cu
privire la fundamentarea teoretică
și practică a muncii politico-edu
cative de formare a omului nou,
constructor ai socialismului, pre
ocuparea constantă a partidului și
statului nostru pentru dezvoltarea
continuă a națiunii noastre socia
liste, marile realizări ale județu
lui în anii socialismului.
Manifestări omagiale consacra
te jubileului partidului nostru au
avut loc, de asemenea, la ca
sele de cultură din municipiul Si
ghișoara, din orașele Tirnăveni,
Luduș și Reghin, precum și la
căminele culturale din peste 30 de
localități rurale mureșene.
*
Sub genericul „Șase decenii și
jumătate de slujire cu devotament
și profund patriotism a intereselor
supreme ale poporului român", la
Cluj-Napoca s-a desfășurat un sim
pozion organizat de cabinetul ju
dețean pentru activitatea ideolo
gică și politică. Au fost evocate
principalele momente ale luptei
clasei muncitoare, a maselor popu
lare, sub conducerea partidului,
împotriva pericolului fascist și a
războiului, pentru libertate socială
și națională, pentru triumful so
cialismului pe pămîntul patriei
noastre. Au fost reliefate, totodată,
mărețele realizări înfăptuite do
poporul român, îndeosebi în „Epoca
Nicolae
Ceaușescu",
angajarea
plenară a întregului popor pentru
materializarea exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a in
dicațiilor și orientărilor secretaru
lui general al partidului.
• “ Manifestări similare atv avut loc
șl la Combinatul de utilaj greu.
Institutul de medicină și farmacie,
Combinatul de fibre, celuloză și
hirtie, întreprinderea de electro
nică industrială și automatizări.
Clubul muncitoresc C.F.R. din mu
nicipiul Cluj-Napoca, în alte în
treprinderi și instituții din județul
Cluj.
(Agerpres)

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
— conducător al luptei antifasciste in țara noastră
(Urmare din pag. I)

turității politice, talentului organi
zatoric și curajului personal care
i-au ciștigat stima celor care i-au
cunoscut elanul său patriotic și co
munist in îndeplinirea sarcinilor în
credințate de partid. „Am menționat
— spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu
— că am intrat in mișcarea revolu
ționară in anii ascensiunii fascismu
lui, in anii pregătirilor dc război ;
deci de la inceput am participat
activ la lupta împotriva războiului
și a fascismului".
Cind măsurile represive ale auto
rităților s-au abătut asupra comu
niștilor, iar organizațiile antifascis
te create de ei au fost dizolvate, ei
au continuat, chiar in sala tribuna
lelor in care au fost aduși pentru a
fi condamnați, să apere curajos linia
partidului lor, care corespundea pe
deplin intereselor naționale. Un pu
ternic răsunet a avut în țară pro
cesul comuniștilor, judecat la Brașov
de Consiliul de Război al Corpului
-V Armată, în zilele de 27 mai—5
iunie 1936, in cursul căruia tinărul
revoluționar Nicolae Ceaușescu a
făcut din boxa acuzaților o adevăra
tă tribună de luptă antifascistă.
Nefasta politică a conciliatorismu
lui a permis in anii ’30 Reichului
nazist să-și realizeze succesiv obiec
tivele, iar după remilitarizarea
Renaniei (7 martie 1936) să modifice
raportul strategic în favoarea sa.
Politica de expansiune și dominație
a Germaniei hitleriste a înregistrat
succese care au creat o amenințare
directă pentru România, de ale cărei
frontiere finitățile Wermachtului s-au
apropiat tot mai mult după anexarea
Austriei (11—13 martie 1938) și dez
membrarea Cehoslovaciei (15 martie
1939).
în toți acești ani, Partidul Comu
nist Român a continuat să acționeze
pentru a bara calea fascismului,
pentru a demfesca politica antinațio
nală, de alianță cu puterile fasciste,
propusă de „Garda de fier", pentru a
uni forțele antifasciste ale țării în
efortul de zădărnicire a încercării
de a face din România o anexă de
materii prime și petrol a economiei
Reichului. Opinia publică din țara
noastră a răspuns la aceste chemări
și indemnuri prin respingerea vigu
roasă a ideologiei fasciste și prin
condamnarea fermă a fiecărei noi
agresiuni săvîrșite de puterile fascis
te. România s-a plasat in tabăra for
țelor care au încercat să oprească
desfășurarea periculoasă a evenimenteloi internaționale in direcția
dezlănțuirii unui nou război mondial,
au relevat și condamnat caracterul
nefast al fascismului și revizionis
mului și s-au pronunțat în favoarea
constituirii unui sistem de securitate
colectivă. Această politică a găsit în
tară un larg sprijin popular. Ostil,
prin structura și istoria sa, cuceriri

lor și asupririlor, străin de metodele
criminale utilizate de fasciști, po
porul român a respins in ansamblul
său programul politic al Gărzii de
fier. Tot ceea ce a fost valoros in
viața social-politică și culturală a
țării noastre s-a aflat in conflict
deschis cu fascismul, astfel că lupta
Partidului Comunist Român s-a
bucurat de un puternic ecou națio
nal, chiar dacă anticomunismul
partidelor burgheze nu a făcut cu
putință realizarea unui front națio
nal antifascist.
Comuniștii s-au aflat întotdeauna
In primele rinduri ale luptei anti
fasciste. Cind in martie 1939, după
anexarea de către Reichul hitlerist
a Boemiei și Moraviei, asupra țării
noastre s-a intins umbra amenință
toare a baionetelor Wermachtului. a
răsunat glasul puternic și responsabil
al Partidului Comunist Român :
„Comuniștii vor lupta cu arma in
mină in primele rinduri — se arată
in manifestul lansat de partid, prin
care chema întregul popor la apăra
rea vetrei străbune — Uniți-vă cu
toții intr-un singur front puternic
contra lui Hitler și aliaților săi re
vizioniști". Era manifestarea cea mai
limpede a patriotismului comuniști
lor, a integrării lor in tradiția de
vechime milenară a poporului român
de apărare, pînă la Sacrificiul su
prem. a pămintului sacru al tării,
transmis și păstrat de generațiile
care s-au succedat în cuprinsul lui.
„Lovitura de la Praga" (15 martie
1939) a provocat indignare și stu
poare în întreaga lume, dar și atunci,
chiar dacă au fost trezite din ilu
ziile conciliatoriste, cabinetele gu
vernamentale occidentale nu au
găsit formulele politice constructive
capabile să zăgăzuiască revărsarea
pustiitoare peste continent a ciumei
brune. în această atmosferă de ten
siune și incertitudine în întreaga
Europă, manifestația organizată, din
inițiativa Partidului Comunist Român
cu ocazia zilei de 1 Mai 1939, in
Capitală, a demonstrat strălucit
atașamentul ferm al poporului român
la lupta antifascistă, voința sa ne
clintită dc a-și apăra libertatea și
independența. în cursul manifesta
ției, pregătită și desfășurată cu
participarea decisivă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, au răsunat lozin
cile : „Trăiască independenta națio
nală a tării", „Să apărăm granițele
împotriva agresorului hitlerist !“. în
aceste formule lapidare era expri
mată hotărîrea comuniștilor de a
transpune în faptă ceea ce fusese
înscris in documentele de partid din
anii ’30 : „Noi, comuniștii sintem
gata să apărăm cu arma in mină
independenta României, dacă țara
noastră ar fi silită să ducă un război
national de apărare contra imperia
lismului fascist".
•
Lipsit de o bază social-politică și
respins de poporul român, fascismul

nu a putut ajunge Ia putere în
România decît cu sprijinul direct al
patronilor săi de la Berlin. In con
dițiile izolării totale a țării noastre
pe plan politic, militar și diploma
tic, în vara anului 1940, a contextu
lui internațional din acea perioadă,
s-a putut instaura in septembrie 1940
dictatura militaro-fascistă. Acest
regim odios nu a fost rezultatul unui
proces de fascizare progresivă a so
cietății românești, ci actul brutal al
încălcării de către puterile fasciste
a voinței poporului român de a
rămine liber. Așa cum pe plan te
ritorial, dictatul fascisto-imperialist
de la Viena, ce a smuls nord-vestul
României si l-a dat Ungariei horthyste, a însemnat violarea cinică a su
veranității și integrității statului
român, tot astfel instaurarea regimu
lui de dictatură militaro-fascistă a
însemnat, pe plan politic, interven
ția fățișă a puterilor Axei Berlin—
Roma in afacerile interne ale Româ
niei, căreia i-a urmat, ,în octombrie
1940, intrarea trupelor hitleriste pe
teritoriul României. împrejurările
instaurării dictaturii militaro-fasciste au demonstrat concludent slăbi
ciunea fascismului în România, in
capabil să ajungă la cîrma tării fără
ajutor din afară.
în aceste imprejurări tragice.
Partidul Comunist Român a fost
singurul partid egre a oferit o so
luție realistă, întemeiată pe cunoaș
terea profundă a condițiilor specifice
ale țării noastre și corespurtzind
perfect intereselor naționale. în
platforma-program „Lupta poporului
român pentru libertate si indepen
dentă națională", adoptată la 6 sep
tembrie 1941, Partidul Comunist
Român a formulat primul, într-o
tară ■ ocupată sau controlată de
Reichul hitlerist, un program cuprin
zător și sistematic de unire a forțe
lor patriotice, interesate în redobindirea independenței naționale. in
tr-un Front Național Antihitlerist.
Din inițiativa comuniștilor și prin
eforturile lor perseverente s-au des
fășurat negocieri cu partidele, orga
nizațiile și personalitățile politice cu
orientare antihitleristă în vederea
găsirii căilor și mijloacelor de a
salva națiunea română din catastrofa
■ce o amenința, prin propriile sale
mijloace. Grație lucidității și patrio
tismului care au călăuzit demersu
rile sale, Partidul Comunist Român
a reușit să creeze in iunie 1944 cea
mai largă coaliție de forțe socialpolitice din istoria poporului român.
Ea a exprimat voința unanimă a na
țiunii române de a răsturna regimul
de dictatură militaro-fascistă, de a
redobindi independența națională, de
a anula dictatul fascist de la Viena
și de a participa la lupta coaliției
antihitleriste pentru nimicirea fascis
mului.
Unirea tuturor forțelor țării sub
conducerea Partidului
Comunist

Român a constituit premisa funda
mentală pentru victoria revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din
August 1944. Ea a marcat Începutul
unei noi ere in istoria poporului
român și, prin consecințele sale stra
tegice și politice, s-a numărat prin
tre evenimentele decisive ale' celui
de-al doilea război mondial, al cărui
sfirșit l-a grăbit cu cel puțin 200 de
zile. La chemarea Partidului Comu
nist Român — „Totul pentru front,
totul pentru victorie !“ — întregul
popor și-a încordat forțele pentru
ca intregul potențial al țării să slu
jească participării țării la războiul
antihitlerist. Armata română, pre
zentă din primul moment al revo
luției pe frontul luptei antihitleris
te, a participat, alături de forțele
militare sovietice. Ia eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei și Austriei, situind tara noastră, prin efectivele
angajate in luptă, pe locul al patru
lea în coaliția antihitleristă. Cind. in
mai 1945, nazismul își primea pe
deapsa meritată,, sucombind in ruipele fumegînde "ale Berlinului, po
porul român avea, grație luptei
eroice a comuniștilor, inițiativelor și
acțiunilor lor curajoase, patriotice și
responsabile, conștiința datoriei îm
plinite, prin participarea sa la zdro
birea uneia dintre cele mai îngrozi
toare forțe care au amenințat liber
tatea și ființa popoarelor : fascismul.
Poporul român condamnă astăzi
orice -manifestare neofascistă, șovinistă și nazistă și se pronunță ferm
pentru grabnica lor lichidare, intrucît ele amenință pacea și cooperarea
dintre națiuni și state. Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat
în repetate rinduri valoarea actuală
a experienței luptei antifasciste :
„Din această experiență, din ceea
ce au însemnat fascismul și cel de-al
doilea război mondial, trebuie să
tragem toate învățămintele ! Să
facem totul pentru a nu se mai
repeta, in nici o țară, dictatura fas
cistă, pentru a asigura libertățile
democratice ale popoarelor, dreptul
lor la dezvoltare liberă, independen
tă, așa cum o doresc, fără nici un
amestec din afară ! Să facem totul
și să unim puternica mișcare de pace
de pretutindeni intr-o uriașă forță
care să oprească cursa înarmărilor,
să asigure pacea !“.
Un nobil îndemn, corespunzător
pe deplin aspirațiilor și intereselor
vitale ale tuturor popoarelor, o che
mare ce exprimă plenar voința de
pace a poporului român, o ■ expresie
convingătoare a sentimentelor ce în
suflețesc pe toți românii, uniți, mai
strîns ca niciodată, in jurul Partidu
lui Comunist Român, al secretarului
său general, în preajma aniversării,
scumpe întregului nostru popor —
65 de ani de glorioasă existentă și
luptă ale partidului.

ritate intelectuală, de co
municare vie. spontană era
naturală in cele dinții
(fiind vorba de vechi cen
tre de cultură), ea s-a iscat
însă tot atît de repede, la
aceiași „parametri" supe
riori. în căminele culturale
din Smeeni, Pîrscov, Stilpu
și Pogoanele. Surpriza —
dacă se mai poate vorbi în
acest caz de surpriză,
fiindcă e vorba mai degra
bă de confirmarea unor
concluzii anterioare — con
stă în caracterul de masă
al receptării adecvate a va
lorilor artistice, in însuși
rea limbajului și a codului
specific literaturii la nive
lul unor colectivități în
tregi.
„Specialist" în literatură
nu mai este doar profeso-

plexul zootehnic, ne-a ex
plicat, munca e atit de de
licată
incit candidații la
încadrare sint triați după,
„antecedentele
hărniciei
familiale" și „complexitatea
cunoștințelor de speciali
tate". Țăranii, a adăugat,
se întorc acasă în grupuri
compacte. Si am injeles
imediat de ce. Sigur, avan
tajele materiale nu sint
aici deloc neglijabile. Nu-i
mai puțin adevărat însă
că satul acesta are azi ce
Ie oferi : case mari, spa
țioase. complexe comer
ciale moderne. strSzi largi,
asfaltate, muzeu (excelent
dotat), bibliotecă (la punct
cu noutățile editoriale),
școală (invidiabil, dotată
cu aparatură coimplgxă).
Viitorii lucrători ai ogoa-

Dialoguri despre
creație și viață
rul, acel „apostol" al sa
tului la care medita cu
duioșie și compasiune un
romancier popular între
cele două războaie, ci și’
■medicul, agronomul, teh
nicianul. elevul si. de ce
nu, țăranul. Cel școlit la
milenara academie a natu
rii a ajuns azi. hotărît lu
cru, un om care nu se mai
„minunează" în fata lite
raturii, nu se mai „dumi
rește" instantaneu (cum ii
vedeau, cu nu prea multă
vreme în urmă, niște pro
zatori plecați la sate in
„documentări" cu alură tu
ristică). ci este preocupat
— și adesea reușește ! —
să o înțeleagă efectiv,
diseeînd-o cu minuție și
competentă. Cititul înseam
nă pentru asemenea oa
meni un fel de operație pe
cordul deschis al ficțiunii.
Cind arterele inefabile prin
care circulă în carte sevele
vieții se îrlgroașă, cînd rit
mul comunicării cu realul
se dereglează, un cititor de
acest tip știe să-și formu
leze „diagnosticul" și să
prescrie remediul.
Am văzut deunăzi, la
Smeeni. o convingătoare
ipostază a Iui in persoana
președintelui
C.A.P.-ului
din localitate. Eroul Mun
cii Socialiste Gheorghe
Dinu. Împreună cu prima
rul Mihai Drăghici. el
ne-a înfățișat mai întîi, in
neologisme care-i veneau
pe limbă firesc, contururile
avuției colective. La com-

relor demontează și mon
tează cu dexteritate organe
de mașini complicate. își
însușesc limbi străine în
laboratoare fonetice, se fa
miliarizează cu valorile
literaturii naționale in ca
binete metodice sau iși în
cearcă puterile minții în
olimpiade.
Modelul lor posibil, pre
ședintele. ni le arăta pe
toate, vorbind „explicit"
(cuvîntul, se vedea bine. îi
plăcea !). preocupat — cre
deam noi — pină-n ultima
fibră doar de problemele
vieții reale. Și totuși, intrînd în camera lui de lu
cru, l-am descoperit imediat
apt și pentru viața ima
ginarului. Pe biroul mare,
cit o masă de operație, erau
o mulțime de cărți (agro
zootehnice și literare), prin
tre care se distingea roma
nul (adnotat cu o remarca
bilă proprietate a termeni
lor 1) unui cunoscut proza
tor contemporan, care ar fi
trebuit să vină împreună
cu noi. Gheorghe Dinu se
pregătise să-i pună între
bări „incomode". întrebări
care, nu mă îndoiesc, i-ar
fi plăcut scriitorului, fie și
numai pentru faptul că
trădau un cititor calificat,
la curent cu evoluțiile lite
raturii și vieții, deopotrivă.
Satul românesc de azi nu
produce semidocți în pro
porție de masă (cum mai
cred unii autori), nu e lo
cul unde intelectualului

nu-i mai rămine decit con
solarea in alcool și blazare
(cum încerca să acrediteze
o veche literatură), ci e o
autentică vatră de cultură,
o lume generatoare de in
teligente și competente.
Am transcris în carnetul
de reporter citeva din în
trebările oamenilor care au
umplut sala impunătorului
cămin cultural și am ob
ținut cu concursul acestor
curiozități tinere o sumă
posibilă de preocupări și
întrebări ale noilor gene
rații de cititori. ..Ce deo
sebire este intre opera lite
rară modernă și cea clasi
că ?“, a întrebat un tînăr
care sesizase „nelinearitatea" celei dinții și „p«v zizibilitatea" celei- din u .nă.
„Cum asigură literatura
perenitatea ' sentimentului
de dragoste, de iubire intre
oameni ?“. s-a interesat
altul. „E posibilă ficțiunea
absolut independentă dc
realitate
a sunat o altă
întrebare, lansată de un
tinăr care. în bună linie
călinesciană. nu credea in
posibilitățile imaginației de
a se emancipa total de
realitate. „Care e ecoul li
teraturii noastre in lume?",
a
chestionat
altcineva.
Lucid.
moral,
altruist,
calificat, conștient de spe
cificul literaturii, capa
bil să o privească prin
prisma
unei
conștiințe
planetare — acestea ar
fi. dacă am incerca o
schematizare,
trăsăturile
noului tip de cititor pe
care ni-1 propune tot mai
insistent satul românesc
contemporan, adică acea
lume care iși ia „idealul
din sfera posibilului". Cită
dreptate avea prin- urmare
G. Călinescu cind nota in
mesajul lui testamentar,
mesaj rostit în 1965, la
început de eră nouă :
„înainte aveam o cultură
fie neimpărtășită maselor,
fie desprinsă de ele, o li
teratură adesea aeriană,
cultivind tăcerea asupra
tumultelor vieții. Acum,
construcția economică și
culturală sint simultane,
cultura se străduiește după
puterile ei să stimuleze
construcția economică. Tot
ce este tehnic tinde a fi
poetic, idealul e luat din
sfera posibilului-, (...) Ade
văratul poet știe să scoată
din ceea ce a trăit el ceea
ce e al tuturor și. mai ales,
să dea experiențelor lui
sfera largă a vieții seme
nilor săi. știe a trăi în nu
mele contemporanilor și,
prin ei, al omului uni
versal".
Adevăruri
confirmate,
iată, încă o dată, în aceste
noi și tulburătoare dialo
guri despre creație și viață,
desfășurate pe însori'nle
plaiuri buzoiene.

Ioan ADAM

Ora fard rubrica
2 - în catalog
...Oră care nu se găsește printre
rubricile catalogului, ora care, la
clasele de liceu nu se mai află tre
cută (fixată adică) în orarul săptăminal, ora la care nu se pun note
și nici măcar nu se dau calificative, ,
pra la care profesor și elev nu se
servesc de un manual și de o pro
gramă, tocmai pentru că „obiectul
de studiu" este aici însăși viața, cu
complexitatea determinărilor ei, cu
frumusețea acțiunilor omenești, cu.
rigorile și Slăbiciunile cotidiene, cu
mentalități și comportamente, idei,
sentimente, particularități și aspecte
generale, cu lucruri trecătoare și cu
valori eterne. Nu trebuie să mai
•spunem că e vorba de ora de dirigenție, de ora rezervată in mod spe
cial educației — educației morale,
civice, social-politice, educației pa
triotice, educației estetice, pentru a
enumera doar cîteva laturi ale ce
lei mai complexe influențe pe care
școala o exercită asupra personali
tății in formare. Sigur, munca edu
cativă e departe de a se rezuma la
orele de dirigenție. Cu atît mai mult
insă ele trebuie privite cu cea mai
mare responsabilitate și seriozitate
profesională (didactică). Subliniem
aceasta pentru că „ora fără rubrica
in catalog" este, printr-o firească
tradiție, intervalul destinat comuni
cării de Ia suflet la sufle't — ora
sincerității, ora in care se discută
despre idealuri, despre datorie și
despre realitatea visurilor, ora în
care adolescența poate deveni, mai
mult decit oricind, stare de emula
ție, in care aceasta din urmă se cu
vine definită, caracterizată. Ora in
care,, ca educator, simți toate difi
cultățile muncii tale, dar și ora in
care aduni, mai mult decît în alte
le, atîtea bucurii. Bucuriile comuni
cării afective, satisfacția de a vedea
că ai reușit să crești nu numai ti
neri informați, capabili să imbrățișeze și să practice o meserie, ci și
oameni pregătiți pentru viață, înțelegind în profunzime realitatea pe
care o trăiesc, pe măsura timpului
prezent, oameni cu gîndire și acțiu
ne revoluționară.
Sint, poate, orele cele mai vii
de care ne aducem aminte, cele
care s-au gravat adine in me
moria noastră afectivă; ele urmă
resc instituirea de modele comporta
mentale, reliefarea, mai exact, a
modelelor exemplare. O bună oră de
dirigenție presupune un solid ciștig
moral, modelarea conștiinței elevu
lui in sensuf pregătirii lui pentru si
tuațiile complexe, puțin asemănă
toare una cu alta, cu care existența
lui se va confrunta. Formarea unui
om cu pregătire multilaterală, edu
cat in spiritul umanismului socialist,
necesită in primul rind dezvoltarea
la elevi a responsabilității de cetă
țeni exemplari, formarea gindirii re
voluționare, a spiritului activ, a mo
bilității, a deprinderii de a-și mo
tiva in plan superior fiecare acțiu
ne, punînd-o in modul cel mai efi
cient in folosul societății — știind să
armonizeze interesul individual cu
cel social.
A fi revoluționar înseamnă a avea
o remarcabilă elasticitate de gindire
— și o gindire capabilă să ofere so
luții imediate la problemele cele
mai complexe. Școala nu poate de
sigur anticipa toate situațiile (nici
măcar toate situațiile-limită) cu care
se va intilni tinărul pe care il for
mează; dar ea este datoare să-l pre
gătească temeinic pentru viață.
Ora de dirigenție rămine prilejul
cel mai bun pentru profesor de a
cunoaște orizontul moral al clasei pe
care o conduce și astfel de a crea
coeziunea necesară. O armonie în

cadrul căreia fiecare act să aibă jus
tificarea firească a intereselor soli
dare, să fie rezultanta acestora. Poa
te tocmai de aceea ora fără rubrică
în catalog este ora cea mai grea. Ea
se bazează pe dialogul viu, liber, e
ora in care orice metodă poate fi. în
principiu, bună dacă obții rezultatul
dorit. Și mai ales e ora in care me
toda, strategia pedagogică a profe
sorului nu trebuie să se vadă — ora
„abilității" de a fi sincer.
Observam cu puțin timp în urmă
cit de sensibile deveneau inter
vențiile unor elevi de clasa a V-a
conduși de diriginta lor, prof. Aspazia Stancu, de la Școala generală nr.
160 din București, la o oră de edu
cație patriotică. Lecția era o ple
doarie fierbinte pentru cultivarea
sentimentului de dragoste de țară,
o pledoarie care venea, cu cită fru
musețe, din partea unor copii abia
ieșiți de sub grija aproape maternă
a învățătoarei (de altfel, aveam să
aflăm, ei fuseseră crescuți de una
dintre învățătoarele cu excelente

Cerințe ale muncii educa
tive puse în fața școlii
contemporane
rezultate, Anca Sandu). „Țara nu se
slujește cu vorbe, ci cu muncă cin
stită și la nevoie cu jertfă" (Mihail
Sadoveanu) fusese pretextul de la
care pionierii clasei a V-a B porni
seră în definirea noțiunii de patrie,
a patriotismului, a contextului nou
pe care aceste valori perene il dobindesc în prezentul socialist. Folo
sind cu multă indemînare procedeul
conversației euristice, diriginta le
făcea accesibile virstei și preocupă
rilor elevilor, făcea sensibile noțiuni
deloc simple. Ora urmărea in
paralel dezvoltarea capacităților de
înțelegere a unui text literar, căci
patria era definită interpretind o
frumoasă poezie de Zaharia Stancu.
Vorbind de istorie, de „țarina stră
bunilor", elevii retrăiau momentele
de neuitat dintr-o excursie la Ceta
tea Tîrgovtștei și la Minăstirea Cozia. Era evocată figura legendară a
lui Mircea cel Bâtrin (de la a cărui
urcare pe tron se îțnplinesc anul acesta 600 de ani) prin versuri din
celebra elegie a lui Grigore Alexandrescu, se reliefau frumusețile lim
bii române, vorbindu-se de grija
pentru folosirea corectă și pentru
cultivarea ei, de noul timp revolu
ționar, 'de mărețele realizări ale
epocii pe care o trăim. Totul cu o
pricepere pedagogică deosebită, fo
losind cu adevărat creator afectivi
tatea specifică virstei. Era o lecția
deschisă, venind, ne spunea prof.
Florentina Manda, directoarea școlii,
în continuarea unei fructuoase dez
bateri in comisia diriginților, cu
tema „Forme și metode pentru cul
tivarea dragostei față dp patrie la
elevi".
A fi bun patriot înseamnă a-ți
face datoria, a te pregăti pentru
mîine. La unul dintre marile licee
bucureștene. Liceul de matematicăfizică „Nicolae Bălcescu", rămineam
puternic impresionați de maturitatea
unor elevi de clasa a Xl-a, discutind despre datorie. Ei erau invitați
să pornească de la o afirmație a lui
Nicolae Iorga: „A fi tinăr cuprinde
o datorie și nu aduce o scuză" și,
după o analiză minuțioasă a conți
nutului acestei maxime, ora de di
rigenție de la clasa a Xl-a B de

venea o splendidă dezbatere etică. în
care noțiunea de datorie făcea apel
la competență, la educarea voinței,
la responsabilitate, la armonizarea
datoriei față de tine însuți cu cea
față de societate. La exercițiul — la
deprinderea de a-ți face datoria con
știent, in felul acesta la autocunoaștere. „încearcă să-ți faci datoria și
vei afla cine ești" (Goethe) se im
punea la sfirșitul orei — de o re
marcabilă organizare — ca posibil
moto. Dirigintele, profesorul de lim
ba română Adrian Costache, era ”n
partener de discuție pentru c>
rarea unei lumi ideale pe'care
ritul elevilor — al unor elevi care
dovedeau serioase cunoștințe, lecturi
fundamentale — o transformau me
reu intr-o lume reală. „Datoria este
un zeu care nu cunoaște atei" (V.
Hugo) : înțeleaptă formulare in ju
rul căreia glosau cu deosebită indeminare analitică acești elevi real
mente model.
Cultivarea dragostei pentru muncă
este unul dintre obiectivele priorita
re ale orelor de dirigenție. Obiectiv
care nu trebuie să rămină la stadiul
teoretic, ci se cuvine finalizat prin
activitatea zilnică si. nu in ultimul
rind. prin realizarea în chipul cel
mai adecvat a orientării școlare st
profesionale a elevilor. O oră de di
rigenție cu tema „Munca, izvor de
împliniri" devenea la clasa a VIII-a
C de . la Școala generală nr. I din
Capitală un explicit exemplu de
motivare a opțiunii. Profesoara di
rigintă, Valeria Bârtzer, știuse să
stimuleze in cei patru ani predilec
ția specială a fiecăruia dintre elevii
săi pentru una sau alta dintre dis
ciplinele studiate. Să încurajeze ta
lentul, indeminarea, să vadă sem
nele pasiunii. Și rezultatul venea acum firesc. Un elev pasionat de is
torie și de muzică, Sebastian Lucaciu. urmind și clasa de flaut la
școala de muzică, vorbea in cuvinte
alese despre opțiunea sa, făcind un
posibil și „continuu paralelism în
tre munca noastră de acum și mun
ca trecutului care se dezvăluie prin
descoperirile arheologice". Elevii aceștia 'se Întreceau parcă in aș ii
motiva alegerea, in a-și explica • și
șurile — și ele se întrupa-u în do
rința de a îmbrățișa meserii diferi
te, de la electronică la horticultura,
de la metalurgie la medicină.
Prin natura ei, o oră despre „Idea
lul de viață" e cum nu se poate mai
nimerită in ultima clasă de liceu.
Cu acest gind intram in clasa a
XlI-a B de la Liceul industrial nr. 2
din București, invitat de profesoara
Elena Ion. La sfirșitul orei ar li
fost imposibil să nu pleci cu un sen
timent de reală bucurie: fusese o
dezbatere plină de idei, de nuanțe
de sensibilitate, de realism. Elevu
Vlad Neguț își „provocase" de la
bun început colegii definind idealul
moral, profesional, afectiv, familial,
spiritual. Concluziile se desprindeau
cu limpezime; ideal înseamnă moti
vație realistă, pornind eventual de
la un model spiritual, integrare per
fectă la nevoile sociale, cinste, co
rectitudine, utilitate, conștiință pro
fesională. „Cind ai ajuns la bătrinețe, să nu roșești pentru ceea ce
ai lăsat în urmă". în felul in care
toate aceste teme de meditație prin
deau contur — și încă unul expre
siv — erau deopotrivă pricepere și
multă maturitate, se cunoșteau re
zultatele unei munci educative de
puse cu dăruire. Căci vîrsta tuturor
idealurilor este vîrsta la care nă
zuința trebuie făcută să se conjuge
fericit cu cunoașterea de sine.

Costin TUCHILĂ
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Primul ministru al Republicii Democratice Socialiste
i Lanka, Ranasinghe Premadasa, va face o vizită
oficială io tara
noastră
«

Ambasadorul Republicii Populare Bangladesh
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acredi
tare, ambasadorul ANWAR HA
SHIM a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
ți urări de bine din partea președin
telui Republicii Populare Bangla
desh, general-locotenent Hussain
Muhammad Ershad, iar poporului
român prieten cele mai bune urări
din partea poporului din Bangladesh.
In cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt subliniate bunele rapor
turi dintre țările noastre, precum și
speranța că prietenia și cooperarea
dintre România și Bangladesh vor
continua să se adîncească și să se
diversifice în viitor, în folosul reci
proc. Este evidențiat, de asemenea,
faptul că ambele țări au poziții
foarte apropiate în ceea ce privește'
problemele majore care confruntă în
prezent omenirea, că ele conlucrează
activ pentru soluționarea acestora
in cadrul diferitelor reuniuni și fo
ruri internaționale.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru mesajul ce i-a

fost adresat și a rugat să se transmi
tă președintelui Hussain Muham
mad Ershad un salut prietenesc și
cele mai bune urări, iar poporului
din Bangladesh urări de progres și
prosperitate.
în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sint
exprimate satisfacția față de bunele
relații de prietenie și cooperare sta
tornicite între Republica Socialistă
România și Republica Populară
Bangladesh, relații bazate pe deplină
egalitate in drepturi, pe respectarea
independenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile in
terne și avantajul reciproc, precum
și convingerea că există toate condi
țiile ca, prin eforturi comune, aces
te legături prietenești să fie extinse
și consolidate, spre binele și în inte
resul celor două popoare, al cauzei
generale a păcii și înțelegerii inter
naționale. în mod deosebit, este re
levată aprecierea că există burfe
perspective de dezvoltare a schim
burilor comerciale și a cooperării
economice, pe baze reciproc avanta

joase, că trebuie făcut totul, de am
bele țări, pentru a se da noi dimen
siuni conlucrării bilaterale în acest
domeniu de mare însemnătate.
în continuare, arătindu-se că țara
noastră este profund îngrijorată de
agravarea situației internaționale, în
cuvîntare se subliniază că România
militează pentru reducerea încordă
rii în lume, pentru o politică de
pace, independență și largă coope
rare între națiuni. Țara noastră ac
ționează cu consecvență pentru
oprirea cursei înarmărilor, în primul
rind a înarmărilor nucleare, pentru
soluționarea tuturor conflictelor din
tre state numai și numai pe calea
tratativelor, pentru lichidarea sub
dezvoltării și soluționarea globală a
problemelor țărilor în curs de dez
voltare, inclusiv a datoriilor lor ex
terne, pentru instaurarea noii ordini
economice internaționale.
După
solemnitatea
prezentării
scrisorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Anwar
Hashim.

Ambasadorul Noii Zeelande
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

Ambasadorul DONALD JAMES
WALKER, înmînînd scrisorile de
acreditare, a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
și cele mai bune urări din partea
guvernului și poporului Noii Zcelande.
în cuvîntarea prezentată de am
basador este relevată evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre România și
Noua Zeelandă — îndeosebi a coo
perării economice și a schimburilor
comerciale, precum și convingerea
că prietenia și colaborarea dintre
cele două țări vor continua să se
dezvolte, în avantajul reciproc, al
destinderii și păcii în lume. Se ex
primă aprecierea că există bune
condiții pentru o cooperare fruc
tuoasă, în mod deosebit prin iniție
rea și realizarea unor proiecte co
mune în domeniul agriculturii, pre
cum și pentru valorificarea unor noi
posibilități de natură să ducă la
lărgirea cooperării reciproc avan
tajoase.
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU,
primind scrisorile de acreditare, a
mulțumit pentru salutul și urările
transmise și a adresat guvernului și
poporului Noii Zeelande cele mai
bune urări de succes, de pace și
prosperitate.

Subliniind satisfacția pentru bu
nele relații care există între Repu
blica Socialistă România și Noua
Zeelandă, bazate pe principii de de
plină egalitate, pe stimă și respect
reciproc, în cuvîntarea de răspuns
a șefului statului român este expri
mată, totodată, convingerea că, prin
eforturi comune, raporturile româno-neozeelandeze pot cunoaște noi
dimensiuni. în acest context, s-a
subliniat că este necesară intensifi
carea contactelor și dialogului la di
ferite niveluri, pentru realizarea
unei mai bune cunoașteri reciproce
și impulsionarea conlucrării dintre
cele două țări- atît pe plan bilateral,
cit și în viața internațională.
în continuare, în cuvîntare este
relevată preocuparea României pen
tru soluționarea problemelor ce con
fruntă lumea contemporană, apreciindu-se că acum, mai mult decit
oricînd, este imperios necesară
unirea eforturilor tuturor popoare
lor, a forțelor iubitoare de pace din
întreaga lume,
pentru
oprirea
cursului periculos al evenimentelor,
pentru trecerea la măsuri practice,
concrete, de dezarmare, în primul
rînd la dezarmare nucleară, pentru
reluarea procesului de destindere și
colaborare internațională.
în cuvîntare este exprimată hotărirea României de a milita consec

Informații sportive
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-O frumoasă victorie a echipei noastre reprezentative

ROMÂNIA - U.R.S.S. 2-1
Ieri, la Timișoara, în prezența a
25 000 de spectatori, s-a jucat meciul
amical dintre echipele reprezentati
ve A ale României și U.R.S.S. Fotba
liștii români au obținut o frumoasă
victorie, cu scorul de 2—1 (1—0),
prin golurile înscrise de Hagi (rrfin.
14) și Cămătaru (min. 79). Pentru
oaspeți a marcat Rodionov (min. 70).
în minutul 43, portarul Lung a pa
rat un penalti executat de Civadze.
Au jucat formațiile ; România :
Lung — Rednic, Movilă, Al. Nicolae,
Cristea (min. 79 Andone), Mateuț
(min. 83 Bălăci), Bdloni, Klein, Hagi,
Coraș (min. 60 Geolgău), Cămătaru
(min. 88 Gabor) ; U.R.S.S. : Dasaev
— Morozov. Civadze, Kuznețov, De
mianenko, Besonov (min. 60 Aleinnikov), Iaremciuk (min. 80 Litovcenko),

Cerenkov (min. 40 Rodionov),
Protasov, Blohin.

Raț,

în orașul Soci (U.R.S.S.)
s-a
disputat miercuri meciul amical de
fotbal dintre reprezentativele de ti
neret ale U.R.S.S. și României.
Partida s-a încheiat cu un rezultat
de egalitate : 2—2 (1—2). Tinerii
fotbaliști români âu deschis scorul
în min. 23, prin Bobaru, mărindu-și
avantajul in min. 35, cind a înscris
Săndoi. Golurile gazdelor au fost în
scrise de Ivanauskas (min. 40) și
Moh — min. 63.

Ieri, la Baia Mare, selecționatele
olimpice de fotbal ale României și
R.D. Germane au susținut un meci
amical, încheiat la egalitate : 0—0.

vent pentru transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii, colaborării,
lipsită de arma nucleară și chimică,
fără baze militare străine. Este, de
asemenea, reafirmat sprijinul pen
tru crearea de zone denuclearizate
în nordul și centrul Europei și în
alte părți ale lumii. în acest con
text, este salutată poziția Noii
Zeelande, a celorlalte state din Pa
cificul de sud, care se pronunță și
acționează pentru transformarea
acestei regiuni într-o zonă liberă de
arme nucleare. Este reliefată nece
sitatea sporirii rolului și a partici
pării țărilor în curs de dezvoltare,
a statelor nealiniate, a țărilor mici
și mijlocii la viața internațională,
la soluționarea problemelor ce con
fruntă omenirea.
In încheierea solemnității prezen
tării scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a în- *
*
treținut într-o atmosferă cordială cu
ambasadorul Donald James Walker.
★

La solemnitățile prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbi
rile președintelui Nicolae Ceaușescu
cu ambasadorii Republicii Populare
Bangladesh și Noii Zeelande au
participat Ilie Văduva, ministrul
afacerilor externe,, și Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

vremea

La invitația primului ministru al
Guvernului Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Constantin
Dăscălescu, primul ministru al Re-

publicii Democratice Socialiste Sri
Lanka, Ranasinghe Premadasa. va
efectua o vizită oficială în România,
în ultima parte a lunii aprilie 1986.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
miercuri dimineața, pe tovarășul
Zbigniew Gertych, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, președintele părții polone in
Comisia mixtă guvernamentală de
colaborare. economică și tehnicoștiințifică, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la București.
Oaspetele a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un salut prietenesc
și cele mai buhe urări din partea
tovarășului
Wojciech
Jaruzelski,
prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Polone.
Primul ministru al guvernului ro
mân a mulțumit și a rugat să se
transmită tovarășului Wojciech Ja
ruzelski un salut călduros și cele
mai bune urări din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie și
colaborare statornicite intre țările și
popoarele noastre și s-a exprimat
convingerea că aceste raporturi se
vor amplifica continuu, în spiritul
ințelegerilor convenite la nivel înalt,
în acest context, a fost subliniată
hotărîrea de a identifica noi căi și
modalități menite să conducă la
dezvoltarea conlucrării româno-polone. Ia extinderea și adîncirea co
laborării și cooperării în domeniile
economic, tehnico-științific și în alte
sfere de activitate, în interesul celor
două țări și popoare, al cauzei so
cialismului, păcii și colaborării în
lume.
La convorbiri a participat tovară
șul Gheorghe Petrescu, viceprimministru al guvernului, președintele
părții române in comisie.
Au fost prezenți ion Teșu,z amba
sadorul României la Varșovia, și
Boguslaw Stahura, ambasadorul Po
loniei la București.

încheierea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale
româno-polone de colaborare economică
și tehnico-științifică
La București s-au încheiat miercuri
lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni
a Comisiei mixte guvernamentale
româno-polone de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.
în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor convenite cu prilejul întîlnirilor
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Wojciech Jaruzelski, cele două
delegații au analizat stadiul actual
și perspectivele relațiilor economice
și ale schimburilor comerciale româ
no-polone, evidențiind evoluția lor
continuu ascendentă.
Pornindu-se de la posibilitățile pe
care le oferă economiile celor două
țări, au fost examinate, noi acțiuni
menite să conducă la adîncirea co
laborării economice și tehnico-științifice româno-polone, în interesul
ambelor popoare, al construcției so
cialiste în România și Polonia, al
cauzei generale a socialismului. Au
fost convenite măsuri vizi nd dezvol
tarea colaborării în domeniile, indus
triilor construcțiilor de mașini, elec
tronică. electrotehnică, metalurgică,
minieră și petrolieră, ridicarea la
cote superioare a cooperării în pro
ducția de mașini și utilaje pentru
diferite ramuri de interes reciproc.
De asemenea, au fost convenite
măsuri pentru lărgirea și diversifi
carea schimburilor comerciale bi

laterale pe anul 1986 și în perspec
tivă.
La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie, to
varășii Gheorghe Petrescu, viceprimministru al guvernului, și Zbigniew
Gertych, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, au
semnat protocolul sesiunii.
Cu același prilej, Florin Tănăsescu,
, vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, și
Adam Craczynski, adjunct al minis
trului Departamentului de stat pen
tru promovarea tehnico-științifică al
R.P. Polone, au semnat Programul
de colaborare in domeniile științei și
tehnologiei intre Republica Socialis
tă România și Republica Populară
Polonă pe perioada 1986—1990.
în timpul șederii în țara noastră,
conducătorul delegației poloneze a
mai avut întrevederi cu tovarășii
Suzana Gâdea, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste,
Ion Ceaușescu, ministru secretar de
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, și Tiberiu Mureșan, președintele Academiei
de științe agricole și silvice. .De ase
menea, oaspeții au vizitat obiective
economice și social-culturale din Ca
pitală și din județul Argeș.

cinema

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 aprilie, ora 20 — 27 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi pre
dominant
frumoasa și caldă în cea
mai mare parte a țării. Cerul va fi
variabil, izolat, în vestul și nordul ță
rii vor cădea ploi, care vor avea și ca
racter de averse însoțite de descărcări
electrice. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată spre sfîrșitul • intervalului în re
giunile vestice și la munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 4
și 14 grade, mai coborite în depresi
uni, cele maxirhe între 18 și 28 de gra
de, izolat mai ridicate. Pe alocuri, di
mineața, se va
semnala
ceață. în
București : Vremea va fi caldă și pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil.
Vîntul slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
7 și 10 grade, cele maxime între 25 și
28 de grade.

• Clipa
de
răgaz :
VICTORIA
(16 28 79) - 9; 11; 13;15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20
• Pirații din Pacific, Insula como
rilor : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12,15;
15,45; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9;
12; 16; 19
• Profetul, aurul si ardelenii : BUZEȘTI (50 43 58) — 14,30 ; 16,30; 18,30.
• Ultimul mohican : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17: 19
• Colierul de turcoaze :
PACEA
(71 30 85)
—
15; 17; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11: 13; 15: 17; 19. GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; lâ; 17,15;
19,30
• Pruncul, petrolul și ardelenii —
15: 17, Război și pace
(seriile
III—IV) — 19 : POPULAR (35 15 17)
• Din prea multă dragoste : TIM
PURI' NOI (15 6110) — 9: 11; 13; 15;
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11;
13; 15: 17; 19
• Șeherezada : SCALA (11 03 72) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

poate vorbi cu adevărat despre
război... despre bomba atomică. Eu
am trăit Hiroshima. Am experien
ța bombei atomice. Și gindesc că
sint dator, că trebuie să vorbesc
despre ea. Oricit de dureros, de
insuportabil de dureros ar. fi“.
(își duce mîinile spre ochi, spre
tâmple ; mîinile „arse puțin atunci",
ca și ochii, ca și genele. Urmele
nu se mai văd ; urmele sint in
adine. Săpate acolo pentru tot
deauna. Răni nevindecabile, dar pe
care nu e demn să le arăți mereu,
cind lumea vrea, cind lumea tre
buie să meargă înainte.)

n-aveam de gînd să întîrzii
prea mult. Imediat m-am înde
părtat, dind ocol ciupercii la o
distanță respectabilă".
SHUMARD : „Nu era decît
moarte in norul acela. Un ca
marad mi-a spus : «Toate sufle
tele japoneze se ridică spre
rai»-".
A urmat apoi ploaia neagră.
Cu grindina fierbinte, cu smoa
la topită. Ale cărei urme se
păstrează, ca-ntr-o pictură mo
dernistă, pe o bucată de zid,
adusă drept document, între
atitea alte oribile documente,
in Muzeul de la Hiroshima.

9
Lovitură fulgerătoare : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Medalion Gfcne Hackman: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; ÎS; 17.15: 19,30
• Competiția : STUDIO (59 33 15) —
10; 12,30: 15: 17.15; 19,30
• Bambi — 9; 11; 13; 14,45: 16,45,
Moara cu noroc —
18,30; DOINA
(16 35 38)
e Melodiile nopții albe :
UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Lupii albi: LIRA (317171) — 15;
17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Alek îsi caută un tată : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Hallo, taxi ! : FLACĂRA (20 33 40)
— 15: 17; 19
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 13,30; 17.45
• Pacea,
victorie a rațiunii. Ex
presul colonelului Von Ryan : CA
PITOL (16 29 17) — 8,45 ; 11;
13,15;
15,30; 17,45; 20
• Despărțire
temporară :
BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30;
18,30, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 13;
18, GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19
• Provocarea dragonului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30

k4

...în dimineața de 6 august 1945,
în jurul insulei erau nori. Dar
deasupra Hiroshimei se deschidea
un cerc larg, limpede, ca o oază
de lumină pe cer. Zarurile erau
aruncate. Claude Eatherly — repet,
la 26 de ani! — potrivit stării vre
mii, luase decizia. Ținta avea să fie
Hiroshima. (Mai tirziu, cind a vă
zut rezultatele ..opțiunii" sale, a
înnebunit ; pare-mi-se că a fost
singurul : alții și-au primit cu dem
nitate înălțările in grad, declarînd
neezitant că și-au făcut datoria,
îndeplinind- o misiune ce le-a
fost încredințată). In curind, ' va
urma lansarea lui „Little Boy“. Hi
roshima abia se trezise din somnul
nopții. Nu cu mult timp in urmă
începuse lucrul. Orașul trăia ani
mația dimineții; desigur, aceea din
vreme de război.
Peste cîteva secunde, după ce
urechile vor fi asurzite de zgomo
tul sinistru al motoarelor superfortăreței B-29, 5 000 de kilograme de
metal, înlăuntrul cărora omul a în
chis ermetic o forță diabolică, ini
maginabilă, trezită din tăcerea ura
niului — 235 se vor năpusti — „așa
cum a fost stabilit" — spre cupola
de sticlă a Camerei de Comerț.
De pe cele două avioane insotitoare, de pe „Marele Artist" și celălalt
avion, cel care purta în pîntecele
lui savanți, veniți anume ca să
constate nemijlocit dimensiunile
realizării lor, vor fi lansate, cu
parașutele, aparatele ce vor mă
sura intensitatea exploziei, vor
fotografia și filma, vor comu
nica „datele necesare" pentru
viitor. „Obiectivul în reper!", va
anunța cineva, aproape tipind.
— „Educația in vremea războiu
lui era foarte dură.! continuă dom
nul Kawamoto. Se lucra mult. Cind
bomba a căzut era vară, elevii erau
în vacanță. Dar lucram. Cind bom
ba a căzut eram în școală... într-o

clasă din inima școlii. Lumina
aceea orbitoare, de care s-a. scris
atita, n-a ajuns poate • întreagă
pină in locul in care mă aflam eu
și alți colegi. Cum presiunea, șocul
exploziei au fost enorme, toți au
fost omoriti. Nu știu pentru ce eu
sînt, cum de eu sint supravie
țuitor. Am avut arse puțin miinile. genele, ochii. Aveam 13 ani..."
(Din nou pauză. Din nou priviri
plecate undeva, departe. Și. ca dintr-un tunel fără sfirșit, revenire la
suprafață, in prezent. îi caut pri
virile. Parcă ușor, indescifrabil
aproape, pe fața domnului Kawa
moto se naște surîsul acela amabil,
trist, cenzurat de taină. Da. nu În
cape îndoială, am fost martorul
unor clipe cutremurătoare. Aproape

6 august 1945 : ora 8, cinci
sprezece minute și nouă secun
de. Peste 51 de secunde nu va

— „Viata de la Hiroshima, da,
viața, n-a putut muri ! Orașul s-a

Lacrima de cenușa
mă simt vinovat că am provocat
amintiri atit de inumane acestui
om cumsecade, politicos, atent, ce
remonios cu măsură. Aș vrea
să-i cer iertare, acum, cind surisul răsărit timid pe fața sa îmi
spune că s-a întors de undeva de
departe. Din infern. îi
privesc
ochii, mîinile și aud, ca dintr-un
ecou care, s-a strămutat în simțu
rile mele, infiorindu-mă : „Am
avut arse puțin miinile, genele,
ochii !“ Ciți ani au trecut de
atunci ? Ori cite secole ? — dacă
încerci să-ți imaginezi coșmarul
continuu, spaima acelor secunde,
acelor ore, acelor zile. Și să le
adaugi adevărul tot atît de crud,
îngrozitor — confirmat cu fiecare
zi. cu fiecare lună trăită — al ur
mărilor cumplite ale radiațiilor ;
care-și făceau apariția în trupuri
în moduri paradoxale, lăsind urme
tragice și in urmașii celor ce-au
trăit coșmarul. Ca un blestem mu
tat în urmași.)
—> Cuvintele pe care vi le-aș spu
ne, de regret că v-am reînviat ase
menea dureroase amintiri...
(Face un semn. Mă oprește. în
țelege parcă înainte de a i se tra
duce. Se scuză pentru întrerupere,
cu un gest, cu un surîs vag înda
toritor)
— „Sint dintr-o generație care

mai fi Hiroshima? Din momen
tul lansării pină la explozie,
după cum fusese precis stabilit,
vor trece 43 de secunde. Căde
rea bombei va fi încetinită de
parașute pentru ca avionul să
se poată îndepărta. La 530 de
metri de sol se va naște o sfe
ră uriașă de foc, cu un diame
tru de 600 metri. Apoi, ca-n
cele mai cumplite filme de
.groază, se va naște o imensă
ciupercă de fum ce se va dilata
și va continua să se înalte pină
la 15 km, depășind înălțimea la
care zbura „Enola Gag".
BILANȚ IMEDIAT : In pri
mele secunde au murit 70 000 de
oameni. In zilele următoare au
murit incă 28 000 de oameni.
Apoi, an de an, vor muri in
chinuri atroce, de boala iradiațiilor, alte mii și mii. Cei care
au supraviețuit se numesc
HIBACUSHA (salvat și sufe
rind). Dar suferinței sufletești
a domnului Kawamoto îi este
îndeajuns cuvîntul suferință
pentru a o exprima ?
DECLARAȚII :
Maiorul ROBERT A. LEWIS :
„Nu știam că deschidem o eră
nouă".
PAUL TIBBETS : „Am sur
volat din nou Hiroshima... Dar

dezvoltat enorm. Realizările lui pun
în lumină importanța păcii. Hiro
shima a fost complet distrusă după
război. Construcțiile au. fost com
plet distruse. A ars piatra, s-a
topit. Au fost doar cîteva clădiri
care au rămas. Dar puține".
(In sfirșit. vocea redevine cea
de la început, fără urcușuri și
coborișuri imprevizibile, cuvintele
se urmează firesc, din loc in loc
cite unul fiind rostit ca o șoaptă,
ca o lacrimă.)
—. „Au fost distruse 55.000 de
case. Pe un cerc cu diametrul de
2 km, in 3 luni, au fost 100 000 de
morti. Toate astea s-au contabili
zat mai tirziu".
*
(Cifre
înspăimîntătoare. revol
tătoare. Dar pot ele cuprinde ex
plozia de suferință, de spaimă, de
greu imaginabilă spaimă, simțind,
trăind — da, trăind ! — coșmarul
dispariției trupului cu o milionime
de secundă înaintea umbrei lui
însuși ? Să te surpi în propriul
trup, instantaneu, să ai o secundă.
— o secundă cit veșnicia — senza
ția că devii cenușă, scrum, abur !
Ce crimă poate fi mai monstruoa
să decît de a-i răpi omului —
omului care a adus pe lume viata,
copii, care a iubit soarele și lumi
na, care a iubit cuvintele tării sale,
și arborii ei, și apele ei. care și-a

prețuit semenii si, cind a fost ne
cesar, i-a sprijnit să afle răspuns
la interogațiile vieții — dreptul la
trup, de a-1 obliga să treacă în
lumea umbrelor ca umbră, ca
o pată de grăsime topită pe
asfalt ?).
—„Acum, în lume sint zeci de
mii de bombe nucleare. La Hiro
shima a fost numai una".
(Da, în lume sînt zeci de mii de
bombe. Cantitățile de exploziv nu
clear corespundeau, la un moment
dat. unei puteri totale de aproxi
mativ un milion de ori mai mare
decît aceea a bombei de la Hiro
shima. O cantitate echivalentă cu
mai mult de patru tone de explo
ziv convențional pe locuitor. E
ceva, nu ? Dar de atunci probabil
că s-au mai înregistrat... pro
grese ! Numai o singură bombă cu
hidrogen, cum a fost cea experi
mentată la Bikini in 1954. de 15
megatone, reprezintă de peste 5 ori
forța totală a bombelor aliate
aruncate asupra teritoriului Ger
maniei în timpul întregului război ;
acest „Super-Frankenstein". cum
cineva a botezat-o pentru a su
gera groaza inimaginabilă ce o
poartă în pîntecele ei, e de 1 000
de ori mai devastatoare decît bom
ba de la Hiroshima. O singură
bombă comparabilă cu totalul bom
bardamentelor din timpul ultimu
lui război. O singură bombă, expe
rimentată in 1954. Și cit timp a
trecut de atunci ! Cit de mult a
evoluat producția mortii !
— „Copiii noștri trebuie să înțe
leagă bine ce înseamnă aceasta !
Ce pericol ireversibil ar aduce
clipa fatală a unui război nuclear.
Iar ca să fie împotriva bombei
nucleare, copiii noștri trebuie să
știe ce a fost la Hiroshima. Am
cunoscut bine tragedia Hiroshimei.
Am văzut-o cu ochii mei, am
trăit-o cu viata mea. Iată de ce
spun : Nu există tară care va câști
ga intr-un război nuclear. Vor fi
numai țări care vor pierde. Viața
lumii s-ar putea pierde !“.
— Prin cumplitele secunde căro
ra le-ați supraviețuit, dumnea
voastră v-ati întors din infern ca
să depuneți mărturie. A fost, îmi
dau seama, extrem de greu calva
rul reintoarcerii. Cum îl . priviți,
acum, după 40 de ani ?

Nicolae DRAGOS

Vizita delegației parlamentare
a Republicii Libaneze
Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, s-a intîlnit,
miercuri, cu delegația parlamentară
a Republicii Libaneze, condusă de
Hussein Husseini. președintele Adu
nării Naționale, care efectuează o
vizită in țara noastră.
în cadrul întrevederii a fost pre
zentată activitatea parlamentară din
Cele două țări și s-a evidențiat ro
lul parlamentelor in dezvoltarea și
diversificarea raporturilor de priete
nie și conlucrare bilaterale;
A fost relevată, totodată, contri
buția pe care o pot aduce parla
mentele și parlamentarii din Româ
nia și Liban la efortul general de
instaurare a unui climat de destin
dere, pace și cooperare în întreaga
lume.
A fost prezent Maurice Bassous,

*ambasadorp Republicii Libaneze la
București.
Biroul Marii Adunări Naționale a
oferit un dineu in onoarea' oaspe. ților.
★

Parlamentarii libanezi au avut, In
aceeași zi, întrevederi separate cu
Ilie Văduva, ministrul afacerilor ex
terne, și loan Avram, ministrul
energiei electrice.
Au fost analizate modalitățile de
extindere a colaborării și cooperării
în domeniul energetic, in alte sfere
ale activității economice, de creștere
și diversificare a schimburilor co•merciale dintre cele două țări. S-a
procedat, de asemenea, la un schimb
de păreri în legătură cu situația din
Orientul Mijlociu și din alte zone
ale lumii, cu alte aspecte ale vieții
internaționale actuale.
(Agerpres)

Cronica zilei
Sub auspiciile Institutului român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației de prietenie româno-sovietică, miercuri a avut loc
în Capitală o întâlnire prietenească,
dedicată împlinirii a 30 de ani de la
semnarea Acordului de colaborare
culturală dintre Republica Socialistă
România și Uniunea Sovietică.
Au luat parte reprezentanți ai
Ministerului
Afacerilor
Externe,
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ai vieții noastre culturalartistice, oameni ai muncii din Ca
pitală.
în alocuțiunile rostite de Mihai
Dulea, vicepreședinte al Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, și
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul
U.R.S.S. la București, au fost subli
niate semnificația evenimentului ani
versat, locul său în evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor traini
ce. tradiționale, de prietenie și co
laborare multilaterală dintre cele
două țări. în mod deosebit, s-a re
levat rolul determinant pe care l-au
avut întîlnirile și convorbirile la ni
vel înalt în dezvoltarea raporturi
lor- pe multiple planuri dintre
România și Uniunea Sovietică, in
clusiv in domeniile culturii, artei,
științei și învățămintului.
în încheiere, a fost prezentat un
recital de poezie și muzică româ
nească și sovietică.
★

Cu prilejul încheierii misiunii sale
in țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Gaboneze, Jacques Mombo, a
oferit, miercuri seara, o recepție.
Au luat parte reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai altor ministere și instituții
Centrale.
Au participat, de asemenea, șefi

de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.
★

în zilele de 22 și 23 aprilie s-au
desfășurat la București lucrările ce
lei de-a Xll-a sesiuni a Comitetu
lui mixt al Centrului comun
O.N.U.D.I.-România. For comun sta
bilit de Organizația Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare Industrială și
țara noastră, centrul acționează pen
tru promovarea cooperării intre ță
rile în curs de dezvoltare în dome
nii ale industriei chimice, construc
țiilor de mașini și în alte ramuri
industriale.
Pe agenda reuniunii s-au aflat
examinarea activității desfășurate de
centrul de la București în anul 1985
și stabilirea programului de lucru
pe anii 1986—1987. Au fost eviden
țiate bunele rezultate obținute- în
cursul anului trecut, concretizate,
între altele, în organizarea in
țara noastră de cursuri pentru spe
cializare de cadre și participarea
României cu tehnologie, instalații și
specialiști la realizarea de proiecte
de dezvoltare in țări din Asia, Afri
ca și America Latină. AU fost apre
ciate experiența românească în dez
voltarea unei industrii moderne, con
tribuția țării noastre pentru spriji
nirea eforturilor proprii de indus
trializare a țărilor in curs de dez
voltare.
Programul de acțiune pe perioada
următoare stabilit cu acest prilej se
înscrie. în eforturile comune pentru
promovarea în continuare a coope
rării dintre România și O.N.U.D.I.,
dintre țara noastră și celelalte țări
in curs de dezvoltare pentru pro
gresul industriilor naționale.
(Agerpres)

SINDICATELE

(Urmare din pag. I)

partid pentru progresul multilate
ral al patriei.
Desfășurindu-și lucrările în această perioadă în care Întregul
nostru popor se află puternic an
gajat în marea întrecere socialistă
pentru înfăptuirea obiectivelor
pianului pe primul an al celui
de-al VÎII-lea cincinal, Congresul
U.G.S.R. va dezbate și adopta noi
măsuri in vederea sporirii contri».
buției sindicatelor la mobilizarea
oamenilor muncii pentru înfăp
tuirea exemplară a planului și pro
gramului suplimentar pe 1986 și,
cu deosebire, a product® fizice și
exportului, a programelor privind
dezvoltarea bazei de materii prime
și energetice, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, ri
dicarea continuă a nivelului tehnic
Și calitativ al produselor, reduce
rea mai substanțială a consumuri
lor materiale și energetice, sporirea
mai accentuată a eficienței între
gii activități economice.
Evident, punînd pe primul plan
activitatea pentru realizarea obiec
tivelor dezvoltării economico-sociale a țării, in cadrul lucrărilor con
gresului un loc central îl vor ocupa
sarcinile și răspunderile ce revin
organelor și organizațiilor sindica
le in întărirea rolului organismelor
autoconducerii
muncitorești, în
buna desfășurare a activității pro
ductive, in aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-financiar,
a noilor reglementări cuprinse' în
Legea privind retribuirea in acord
global și in acord direct a perso
nalului muncitor, în desfășurarea
în cit mai bune condiții a acțiunii
de perfecționare a organizării și
modernizare a producției, inițiate
de conducerea partidului, in pro
movarea largă a progresului teh
nic, in aplicarea operativă a reali
zărilor cercetării științifice și teh
nologice. De bună seamă, un accent
important in cadrul dezbaterilor
se va pune pe Îndatoririle ce le au
sindicatele in mai buna organizare
și desfășurare a întrecerii socia
liste, in generalizarea experiențe
lor înaintate și a inițiativelor mun
citorești, in perfecționarea pregăti
rii profesionale a oamenilor mun
cii, in lărgirea mișcării inventato
rilor și inovatorilor, în dezvoltarea
creației tehnice de masă. Totodată,
participanții la dezbaterile congre
sului vor acorda o atenție deose
bită problemelor participării active
ă sindicatelor la realizarea unei
noi calități a muncii și vieții in
toate domeniile de activitate, la
îndeplinirea neabătută a hotăririlor
de partid și de stat, la respectarea
riguroasă a legilor statului nostru
socialist, la desfășurarea mai lar
gă a activității politico-educative

tv
20,00 Telejurnal • Congresul sindica
telor — puternică manifestare a
democrației muncitorești, revolu
ționare

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că): Ioneștii — 19; (sala Atelier): Afet
venețian — 19,30
•
Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu.
Solist : Dmitri Bașkirov
(U.R.S.S.)
— 19
• Opera Română (13 18 57): Cavaleria
rusticană, Paiațe — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46):
Trenurile mele — 18,30; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44): Intr-un parc
pe o bancă — 18.30
• Teatrul Mic (14 70 81): Niște țărani
— 18
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pețitoarea — 19

pentru ridicarea conștiinței revolu
ționare a tuturor oamenilor muncii.
Congresul U.G.S.R., care iși des
fășoară lucrările într-o perioadă de
serioasă încordare în viața inter
națională, cind cursa înarmărilor,
în primul rind nucleare, cunoaște
o puternică intensificare, cind ma
nifestările politicii de forță se am
plifică, cind pacea este pusă în
pericol, va marca, cu siguranță,
intensificarea participării sindica
telor lâ înfăptuirea" politicii exter
ne a partidului ții statului nostru,
a demersurilor și acțiunilor în fa
voarea păcii și înțelegerii inițiate
de președintele României socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
acest sens, sindicatele din țara
noastră vor avea o prezență tot
mai activă, acționind cu fermitate
și perseverentă în cadrul organi
zațiilor sindicale internaționale lâ
care sint afiliate sau cu care coo
perează, pentru ca mișcarea sindi
cală mondială să aibă un rol tot
mai puternic în unirea largă a oa
menilor muncii de pretutindeni în
lupta pentru pace, pentru oprirea
nefastei curse a înarmărilor, pen
tru dezarmare și înlăturarea ame
nințării nucleare, pentru stăvilirea
pericolului izbucnirii unui război
catastrofal pentru întreaga omeni
re. Așa cum arată tovarășul
Nicolae Ceaușescu, dreptul suprem
al omului la pace, la viață, la
existentă liberă și independentă
este țelul care unește și poate uni
șl mai larg toți oamenii muncii
de pe întreaga planetă, indiferent
din ce organizație sindicală fac
parte, indiferent de culoare și sex,
indiferent de opiniile politice, fi
lozofice sau religioase.
Desigur, hotăririle ce vor fi
adoptate de Congresul U.G.S.R. —
reflectind întru totul voință și
interesele clasei muncitoare, ale
tuturor celor ce muncesc in țara
noastră — vor determina perfec
ționarea întregii munci a organelor
și organizațiilor sindicale, cores
punzător exigențelor actualei etape
de dezvoltare economico-socială a
patriei. Ele vor marca o prezență
mereu mai activă a sindicatelor in
întreaga viață economică, politică
și social-culturală a țării, o creș
tere a rolului și răspunderilor in
înfăptuirea obiectivelor actualului
cincinal, a hotăririlor Congresului
al XIII-lea al partidului, în ridi
carea patriei pe noi trepte de
progres și civilizație, în întărirea
continuă a forței materiale și spi
rituale, a ■ independenței ,și suve
ranității României socialiste.
Cu prilejul acestui important
eveniment din viața politică și
socială a țării noastre, urăm succes
deplin lucrărilor Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor din
România !
20,40 Cîntec mîinilor muncitoare. Spec
tacol
literar-muzical-coregrafic,
realizat cu prilejul deschiderii lu
crărilor Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia (color)
21,25 Tribuna experienței
21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03.
sala Magheru): Rîs și plins — 18.30;
(sala
Studio): Variațiuni pe tema
dragostei — 19
• Teatru] Giulești
(sala Majestic,
14 72 34): Nu, eu nu regret nimic —
17; Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrînă — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Belmondo
al II-lea — 19 (sala Victoria, 50 58 65):
Eu vă fac să rîdeți — 19
• Ansamblul „Rapsodia Română”
(13 13 00): Cînt de drag că-mi place
viața — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Trubaduri și purim-spileri — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Mary Poppins — 9; Cenușăreasa —
15
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77):
Șoricelul și păpușa — 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04): Dana și Leul
— 10
• Circul București (10 41 95): CircuJ
Mare din Moscova — 18,30
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Poziția României privind dezvoltarea colaborării in Europa,
;
întărirea securității pe continent și in lume

1986) ANUL INTENȚIONAL

— prezentată în cadrul reuniunii C.S.C.E. de la Berna

Inițiative ale mișcării pentru pace
din R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 23 (Agerpres). — tn cadrul reuniunii Prezidiului Ligii iu
goslave pentru pace, independență si egalitatea popoarelor, care a avut
loc la Belgrad, s-a evidențiat deplina adeziune a opiniei publice din
R.S.F.I. la acțiunile organizației prilejuite de marcarea Anului Interna
țional al Păcii —.transmite agenția Taniug. Preocupați de starea de ten
siune din zona Mediteranei, participanta au condamnat ferm acțiunea
militară a Statelor Unite împotriva Jamahiriei Arabe Libiene, adoptind
hotărirea de a convoca o plenară a Ligii, la 16 iunie, pentru a dezbate
evenimentele din regiunea mediteraneană si pentru adoptarea unui nou
program de acțiuni consacrate Anului Internațional al Păcii.

*
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Pentru transformarea Oceanului Indian
*
ț
într-o zonă liberă de tensiuni militare
I
DELHI 23 (Agerpres). — India și
vizită oficială la Delhi. Șefii celor
J Republica
Seychelles își exprimă
două state și-au exprimat îngrijo I
J gente
materializării .cit mai ur
rarea in legătură cu escaladarea î
a ideii transformării Oceanu
cursei înarmărilor în această zonă
* luidorința
Indian intr-o zonă a păcii, li
a lumii și au subliniat necesitatea I
* liniat
beră de tensiuni militare, s-a sub
convocării grabnice a unei confe I
în cursul întâlnirii dintre
rințe consacrate transformării Opreședintele Indiei, Zail. Singh, și
eeanului Indian într-o zonă a I
președintele Republicii Seychelles,
France Albert Rene, aflat într-o
păcii.
î
*
ț
Forum național al femeilor din Austria
I
VIENA 23 (Agerpres). —. Din
După cum
relatează agenția
ț inițiativa
P.C. din Austria, la VieT.A.S.S., în cadrul dezbaterilor s-a I
ț naforums-au național
deMășurat lucrările unui
subliniat necesitatea unor mai
al femeilor din
mari eforturi în lupta împotriva I
Austria, care a avut ca deviză
șomajului in rîndul femeilor, pen ț
„Lupta împotriva războiului și
tru asigurarea egalității în drep
*

neonazismului, pentru egalitatea
femeilor in toate domeniile vieții".

turi a femeilor în domeniile eco
nomic și social.

Festival internațional al copiilor

*
*

ANKARA 23 (Agerpres). — Ve
nera Angliei transmite : Pe sta
dionul „19 Mai" din Ankara a avut
loc festivitatea de încheiere a
festivalului internațional al co
piilor, manifestare tradițională in
Turcia care. în 1986, s-a desfășurat
în cadrul Anului Internațional al
Păcii, sub deviza „Pace, suverani
tate națională".
tn declarația făcută cu acest pri
lej, ministrul educației. Metin
Emiroglu. a, subliniat, intre altele,
necesitatea ca toți copiii să fie
educați in spiritul dragostei față
de poporul căruia ii aparțin, al da-

r

toriei de a nu-și precupeți eforturile pentru a-i asigura un viitor
mai bun, pentru a-i apăra libertatea și suveranitatea intr-o lume
a păcii, prieteniei și cooperării.
A avut loc o paradă a micilor
participant la festival, îmbrăcați
in costume naționale, ei purtau
pancarte pe care, in diverse limbi,
era înscrisă deviza : „Pace in țară,
pace in lume". Copiii lumii vor un
viitor de pace al planetei, un viitor
care să înceapă astăzi — acesta
este mesajul adresat țărilor globu
lui de participanții la festival.

i
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In sprijinul soluționării pe cale politică

a stării conflictuale
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Guatemala l-a informat pe secre' tarul general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, că, întîlnirea la nivel
înalt a statelor din America Centrală
- va avea loc in zilele de 24 și 25 mai,
in orașul guatemalez Esquipolas —
transmite agenția Prensa Latina.
Nota, inminată de misiunea guate
maleză la O.N.U., relevă că reuniu
nea are o agendă bogată, rare in
clude situația actuală din regiune și
inițiativele de pace ale „Grupului de
la Contadora", crearea unui parla
ment centroamerican, restructurarea
procesului de cooperare in zonă.
MADRID 23 (Agetpres). — într-o
.... declarație făcută" lă Madrid ' aghlițlei'1
I.P.S., Jose Luis Morales, membru
al Comisiei Internaționale a Unității
Revoluționare Naționale Guatemale
ze (U.R.N.G.), a menționat că forțele

din America Centrală
insurgente din Guatemala sînt dispu
se la un dialog cu guvernul. „Există
încă timp pentru un dialog, însă ter
menele pentru desfășurarea lui nu
pot fi prelungite la nesfîrșit" — a
spus el.
Reprezentantul U.R.N.G. a sub
liniat absența unui interes din partea
autorităților pentru efectuarea unor
reforme în domeniile social-econo
mic și politic, ceea ce frustrează
sectoare sociale ample ale țării de
rezolvarea problemelor majore cu
car,e ele se confruntă.
Referitor la inițiativele de pace în
America Centrală, Morales s-a pro
nunțat pentru continuarea eforturi
lor Grupului de la Contadora" în
direcția semnării unui tratat de pace,
securitate și cooperare în regiune și
pentru respingerea oricărui amestec
străin în treburile interne centroamericane.

Demonstrație în favoarea aprofundării
transformărilor democratice în Haiti
PORT-AU-PRINCE 23 (Agerpres).
— în fața Palatului Național din
Port-au-Prince (Haiti) a avut loc o
amplă manifestație populară, la care
cei peste 3 000 de participant au
demonstrat în favoarea aprofundării
procesului, național de transformări
democratice — transmit agențiile
Prensa Latina și Reuter. în discursul
pronunțat cu acest prilej,
Silvio
Claude, candidat Ia funcția supremă
in stat din partea Partidului Demo
crat Creștin din Haiti, în perspecti
va unor alegeri prezidențiale, s-a

- -

g-s-A ••

pronunțat pentru înlăturarea tuturor
duvalieriștilor din Consiliul de Guvernămint. El a arătat că, atîta timp
cit elemente rămase fidele fostului
regim al „clanului Duvalier" conti
nuă să dețină posturi în administra
ția de stat,- situația internă nu poate
cunoaște schimbări profunde, persistind inclusiv pericolul declanșării
unei lovituri de stat. El s-a pronun
țat pentru măsuri hotărîte in direc
ția accentuării cursului democratic
al vieții politice haitiene și organi
zarea. fără intirziere, de alegeri
generale.

BERNA 23 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor reuniunii C.S.C.E. de
la Berna asupra contactelor între persoane, instituții și organizații a fost
prezentată pe larg concepția României privind dezvoltarea colaborării
intre țările continentului european, întărirea securității pe continent și
în lume și, in acest cadru, extinderea contactelor umane.
Reprezentantul român a subliniat
necesitatea instaurării unui climat
de pace, a respectării principiilor
egalității în drepturi, suveranității și
independenței naționale și neameste
cului în treburile interne, a dreptului
popoarelor și oamenilor de a-șî de
termina liber calea dezvoltării lor,
fără amestec și presiuni din afară,
ca premisă esențială a cooperării
internaționale în toate domeniile,
inclusiv cel al contactelor umane.
Dezvoltarea încrederii și cooperă
rii între popoare, după cum, sublinia
ză președintele Nicolae Ceaușeșcu,
deschide calea unor contacte mai

largi, mai libere și, prin aceasta,
posibilitatea de a rezolva problemele
umanitare pe un plan mai larg decît
in condițiile menținerii încordării.
în continuare, vorbitorul a prezen
tat politica țării noastre de dezvol
tare și amplificare a schimbu
rilor, inclusiv a contactelor între
persoane, instituții, organizații și
asociații, în cele- mai diverse sfere
ale vieții economice, științifice, cul
turale și artistice, pe linie de tine
ret, sport, turism, de extindere a
călătoriilor personale și profesionale,
ca și a contactelor pe bază de legă
turi de familie.

MAREA BRITANIE

Manifestare consacrată României
LONDRA 23 (Agerpres). — In
Marea Britanie. la Colegiul tehno
logic Solihull a fost organizată o
manifestare in cadrul căreia s-a
dat o înaltă apreciere principiilor
politicii externe a țării noastre,
contribuției României la apărarea
Si consolidarea păcii. Primarul ora
șului Solihull a evidențiat ospitali
tatea poporului român si unele fru
museți turistice din țara noastră.
Totodată, s-a relevat dezvoltarea
relațiilor internaționale ale Româ
niei după Congresul al IX-lea al
P.C.R.. fiind evocată si apropiata

sărbătorire a 65 de ani de la
crearea Partidului Comunist Român.
A fost reliefată importanța vizi
tei de stat efectuatei de președin
tele Nicolae Ceausescu. împreună
cu tovarășa Elena Ceaușeșcu, in
Marea Britanie in anul 1978. pen
tru dezvoltarea pe multiple planuri
a relațiilor româno-britanice.
La biblioteca colegiului s-a inau
gurat o expoziție de carte socialpolitică românească, la loc de frun
te fiind prezentate lucrări ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușeșcu
privind politica internă și externă
a partidului și statului nostru.

Noi proteste împotriva acțiunilor militare
americane în zona Mediteranei
MOSCOVA 23 (Agerpres). — In
fața Ambasadei S.U.A. din Moscova
a avut loc o demonstrație de pro
test a tineretului din capitala Uni
unii Sovietice împotriva agresiunii
americane asupra Jamahiriei Li
biene. A fost adoptată o declarație a
tineretului sovietic care condamnă
agresiunea americană, informează
agenția T.A.S.S.

în care denunță atacul armat ame
rican împotriva Jamahiriei Libiene.
Documentul — arată agenția QNA
— subliniază necesitatea organizării
unei reuniuni arabe la nivel înalt
consacrată adoptării unei poziții co
mune pe plan arab, pentru a face
față pericolelor și amenințărilor la
adresa securității și independenței
Libiei și a altor state arabe.

WASHINGTON 23 (Agerpres). —
Actuala politică de forță a Adminis
trației americane constituie un peri
col Ia adresa păcii mondiale — a
avertizat, într-un comunicat, secre
tarul general al P.C. din S.U.A., Gua
Hali, citat de agenția Prensa Latina.
Reflexe ale acestei atitudini agre
sive sînt atacul lansat împotriva Ja
mahiriei Arabe Libiene, testele nu
cleare din Nevada, escaladarea mili
tarizării spațiului extraatmosfe^ic!
campania contra Republjșjj 3Ni<P-i-j
ragua — se arată în documenta

ATENA 23 (Agerpres). — Intr-o
declarație dată publicității la Atena,
purtătorul de cuvînt al guvernului
elen arată că Grecia „are rezerve se
rioase" in legătură cu eficacitatea
măsurilor adoptate la Luxemburg de
miniștrii de externe din țările Pieței
comune împotriva Jamahiriei Li
biene. Grecia a propus celorlalți
parteneri din C.E.E. ca în locul mă
surilor anunțate să deschidă un dia
log cu Jamahiria Libiană. Declarația
reamintește că Grecia a chemat co
munitatea internațională să acțio
neze pentru soluționarea situației
din Orientul Mijlociu și rezolvarea
■prin dialog a diferendului amerlcano-libian.

SANAA 23 (Agerpres). — Aduna
rea Constituantă a Poporului din
R. A. Yemen a adoptat o declarație

MASURI ALE UNOR GUVERNE VEST-EUROPENE
Agențiile internaționale de presă
informează că, guvernele Marii Bri
tanii, R. F. Germania și Franței au
adoptat măsuri de reducere a numă
rului diplomaților libieni acreditați in
aceste țări, de impunere a unor re
stricții privind deplasările acestor
diplomați pe teritoriile lor, precum
și de expulzare a unor cetățeni de
naționalitate libiană.
în legătură cu aceste acțiuni, Se
cretarul Comitetului popular pentru
informații și cultură al Jamahiriei
Libiene a declarat că ele reprezintă
„un răspuns la cererile Administra
ției S.U.A.".
(Agerpres)

(d/a ACrUALITATEA POLITICĂ,

STRASBOURG 23 (Agerpres). —
Cancelarul, Austriei, Fred Sinowatz,
a declarat miercuri ziariștilor, la
Strasbourg, că țara sa nu se va aso
cia sancțiunilor diplomatice împo
triva Jamahiriei Libiene, hotărîte de
către miniștrii de externe ai țărilor
C.E.E., la Luxemburg — informează
agențiile France Presse și T.A.S.S.
Din partea Austriei nu vor exista
sancțiuni — a precizat el. Cancelarul
austriac a arătat, totodată, gă „nu
există nici o dovadă" a unei partici
pări libiene la atentatul de pe aero
portul din Vie.ua, de la 27 decem
brie anul trecuit, soldat cu patru
morți.

TIRGUL INTERNATIONAL
DE LA ALGER
Cuvinte de apreciere
a prezenței României
ALGER. 23 (Agerpres). — La
23 aprilie și-a deschis porțile
Tirgul internațional de la Al
ger, aflat la cea de-a 22-a edi
ție. Importanta manifestare expozițională a fost inaugurată de
primul ministru Abdelhamid
Brahimi.
Cu ocazia vizitării standului
României, primului ministru ni
gerian i-au fost prezentate pro
dusele oferite la export de în
treprinderile noastre de comerț
exterior, înaltele performanțe
ale exponatelor. S-a relevat,
totodată, importanța lărgirii și
diversificării schimburilor co
merciale și cooperării economice
dintre cele două țări.
Abdelhamid Brahimi n ex
primat cuvinte de apreciere a
prezenței României la Tirgul de
la Alger, evidențiind calitatea
exponatelor.

Festivitățile
de la Ankara
ANKARA 23 (Agerpres). — I. Madoșa transmite : în prezența pre
ședintelui Kenan Evreu, a premie
rului Turgut Ozal și a liderilor parti
delor reprezentate în parlament, la
Ankara a avut loc, miercuri, o se
siune specială a Marii Adunări Na
ționale consacrată Zilei suveranită
ții și Zilei copiilor turci, sărbători ce
evocă momentul important al consti
tuirii primului parlament al statu
lui național turc, la 23 aprilie 1920,
prin eforturile și sub conducerea lui
Kerhal Atatiirk, fondatorul Turciei
moderne.
La sesiune, la celelalte festivități
organizate, cu această ocazie au parti
cipat invitați din diferite țări, in
clusiv din România.
în alocuțiunile rostite la ceremo
nie, președintele M.A.N. a Republi
cii Turcia, Necmettin Karaduman,
primul ministru și liderii principa
lelor partide s-au referit ia semni
ficația deschiderii primei adunări na
ționale a statului turc modern, în
urmă cu 63 de ani, Ia importanța
acordată de Kemal Atatiirk și de
Turcia modernă principiilor suvera
nității, independenței, colaborării și
înțelegerii între state.

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS 23 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe, Chedli
Klibi, a subliniat că impulsionarea
procesului de pace conform legitimi
tății internaționale constituie moda
litatea corespunzătoare pentru solu
ționarea problemei Orientului Mijlo
ciu. Comentînd o serie de afirmații
ale primului ministru al Israelului,
Shimon Peres, potrivit, cărora regle
mentarea problemelor dezvoltării în
Orientul Mijlociu este mai necesară
decit realizarea unei soluții politice,
Chedli Klibi a subliniat că nu-lipsa
unor progrese economice în-- statele
regiunii este cauza conflictului
arabo-israelian, ci politica de inva
zie și de ocupare a teritoriilor arabe
promovată de Israel, transmit agen
țiile KUNA și M.E.N.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Trupele
israeliene de ocupație au. intensificat
bombardamentele cu arme de arti
lerie de mare calibi-u împotriva așe
zărilor populației din sudul Libanu
lui. Susținuți de elemente din așanumita Armată a Libanului de Sud,
creată și finanțată de Israel, soldații israelieni au pătruns in localita
tea Shabaa, unde au efectuat per
cheziții și operat arestări în rîndul
populației.
Pe de altă parte, grupuri de patrioți libanezi ripostează împotriva
trupelor de ocupație din sudul țării.
Ei au atacat și distrus un post mi
litar israelian de lingă localitatea
Ahmadia, scoțând din luptă totodată
o patrulă motorizată a armatei-marionetă aflată în slujba Israelului.

.........................—.................
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„Măsuri" și „reforme" care nu schimbă nimic

Pe măsură ce trece timpul, situa
ideea falsă că starea de urgență, in
lul mîniei populare și, totodată, de
Așadar, după ridicarea stării de
staurată la 21 iulie 1985 în peste 30
ția din Republica Sud-Africană de
a mai atenua impresia deplorabilă
urgentă, represiunile polițienești au
de districte, și-ar fi dovedit „eficien
rămas la fel de sîngeroase. Mai mult,
vine tot mai complexă, confirmind,
stîrnită în rîndurile. opiniei publice
ta" și că, în prezent, lucrurile tind să
de evenimentele sîngeroase din ulti
știri recente arată că autoritățile in
prin întreaga ei evoluție, că nimic
intre in normal. Forțele de ordine,
mele luni. în realitate, starea de ur
nu poate înăbuși lupta pentru drep
tenționează să introducă prevederi
susțin rasiștii, ar controla situația ;
turi a populației majoritare : nici
gență a fost suspendată numai de
suplimentare în așa-zisele „legi pri
jure, nu și de facto. Demonstrațiile
mișcarea antiapartheid ar fi pierdut
vind securitatea", menite să lărgească
„reforma constituțională", iniția
din vigoare. Această tendință de a
populației de culoare continuă să
apreciabil atribuțiile organelor re
tă în urmă cu doi ani, ca mijloc de
fie reprimate cu aceeași brutalitate,
denatura realitatea a devenit deose
presive. Pe bună dreptate. într-o de
diversiune politică, nici măsurile cele
mai brutale de represiune. Cele 24 mi
unele intervenții ale poliției fiind
bit de evidentă în ultima perioadă,
clarație dată publicității la Lusaka
mai violente chiar decit in trecut.
de. Congresul Național African se
lioane de negri (73 la sută din popu
fiind însoțită de o serie de declarații
demagogice cu privire la viitoarele
lația tării) nu se lasă intimidați. înAgenția France Presse arăta că nu
arată că ridicarea stării de urgentă
mai în luna martie au fost ucise 171
etape ale „reformei constituționale"
nu modifică cîtuși de. puțin esența
truntind cu curaj forțele de ordine,
de persoane, dintre care multe în
și la statutul juridic al populației de
agresivă, brutală a apartheidului.
mii si mii de negri continuă să par
cadrul unor adevărate masacre.. Ast
culoare. Premierul Pieter Botha a
„Polițiștii arestează, ucid și masa
ticipe Ia manifestațiile de masă pen
fel, la 26 martie, forțele de represiu
promis, între altele, lichidarea așacrează in continuare — sublinia
tru abolirea discriminării rasiale,
ne au deschis focul asupra cîtorva
ziselor „permise de trecere", guver
președintele A.N.C., Oliver Tambo.
transforming ghetourile marilor orașe
manifestații
desfășurate
in
mai
nul sud-african anunțînd. totodată,
Prizonierii poliției, printre care Nel
Johannesburg, Port Elizabeth, Cape
multe suburbii locuite de negri,
ridicarea stării de urgență.
son Mandela, rămîn în închisoare. în
town in adevărate puncte de foc pe
ucigind cel puțin 30 de persoane.
Ca si în alte ocazii, cînd Pretoria
aceste condiții — a conchis el — sin
harta R.S.A. Zilnic se înregistrează
Așa cum releva agenția Reuter, este
a anunțat unele măsuri în cadrul „re
gurul nostru răspuns este continua
ciocniri violente intre poliție și de
vorba de cel mai mare număr de
formei constituționale", populația de
rea luptei". Frontul Democratic Unit,
monstranți. Potrivit datelor publicate
victime omenești înregistrate într-o
culoare nu s-a lăsat indusă în eroa
care grupează circa 700 de organizații
de presa internațională, cifra persoa
singură
zi
în
decursul
ultimilor
doi
re de asemenea manevre, al căror
antiapartheid, a adoptat o atitudine
nelor ucise de la sfîrșitul anului 1984
ani.
unic scop este acela de a îngrădi va
la fel de categorică, denuntînd conti
și pină azi-se ridică la peste 1 300,
iar a celor rănite la peste 11 000. Din
tre cei asasinați, circa 200 sînt tineri,
de virstă școlară. în unele locuri, in
tervențiile poliției au fost atit de
brutale îneît au dat naștere la ade
vărate carnagii.
în anul cînd se împlinește un de
ceniu de la una dintre cele mai si
nistre pagini din istoria apartheidu
lui — masacrul de la Soweto —
R.S.A. a fost martora unei noi fără
delegi comise de cei care au ridicat
rasismul la rangul de politică de \
stat. Locul de desfășurare a acestei
tragice întimplări a fost așezarea
Alexandra, suburbie a marelui oraș
Johannesburg. Aici, la mijlocul lunii
februarie, forțele de represiune au
deschis focul asupra unei demonstra
ții a populației de culoare, ucigind 23
de persoane și rănind numeroase
altele. Zone întregi ale suburbiei au
fost transformate in ruine. întreaga
așezare a.iungînd să semene, după
cum transmitea agenția „France
Presse". cu un „cîmp de bătălie".
Două secvențe sugestive pentru situația explozivă din R.S.A. In imaginea din stingă : poliția sud-africană atacind
Funeraliile celor uciși s-au transfor
cu sălbăticie pe participanții la o manifestație care se îndreptau spre locul de detenție al lui Nelson Mandela
mat intr-o impresionantă acțiune de pentru a cere eliberarea liderului Congresului Național African, aflat in închisoare de peste 20 de ani. In
protest împotriva metodelor sălbatice imaginea din dreapta : cu prilejul înhumării uneia dintre victimele represiunilor brutale ale autorităților de la
ale politiei.
Pretoria, mii de africani participînd la o demonstrație de protest în apropierea așezării Vosloorus, veritabil
în aceste condiții, autoritățile de
ghetou al populației de culoare
ia Pretoria încearcă să acrediteze

APARTHEIDUL ÎN ACȚIUNE...

MOSCOVA

O declarație a guvernului sovietic
MOSCOVA 23 (Agerpres). —
Agenția T.A.S.S. informează că, in
legătură cu încercările unor cercuri
politice din S.U.A. și Japonia de a
crea o grupare regională închisă
ce s-ar transforma în perspectivă
într-un nou bloc militar — așa-numita „Comunitate a Oceanului Paci
fic", guvernul sovietic a dat publi
cității o declarație în care se rele
vă,. intre altele : în actualele condi
ții se impun cu necesitate o reți
nere reciprocă, neadmiterea liici
unui fel de acțiuni care ar înrău
tăți climatul politic în această zonă
a lumii, ar împiedica consolidarea și
dezvoltarea proceselor pozitive din

zonă. Guvernul sovietic consideră
că, indiferent de deosebirile de sis
tem politic, ideologii și concepții,
țările din zonă pot, prin consultări
bilaterale și multilaterale, să solu
ționeze problemele litigioase, să
. ajungă la o mai bună înțelegere și
la consolidarea încrederii, creindu-se
astfel premisele pentru găsirea in
comun a unor soluții constructive.
.Un rol stabilizator l-ar. putea avea
reducerea activității flotelor militare
din Oceanul Pacific. De asemenea,
U.R.S.S. ar saluta crearea unor zone
denuclearizate în regiunea asiatică
\și a Pacificului, se arată în declara
ția citată de agenția T.A.S.S.

In perspectiva celui de-al Xlll-lea Congres
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD 23 (Agerpres). — In
perspectiva celui de-al Xlll-lea
Congres al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, alături de celelalte docu
mente care vor fi supuse aprobării
marelui forum de la 25—28 iunie, se
află în dezbatere publică un proiect
de rezoluție privind restructurarea
organizării și funcționării sistemului
și instijuțiilor de învățămînt din
R.S.F.I., transmite agenția Taniug.
Aceasta a devenit necesară pentru a

VARȘOVIA;

face față cu succes cerințelor revo
luției tehnico-științifice, aplicării
strategiei de dezvoltare pe termen
.lung a țării, promovării relațiilor de
autoconducere' socialistă. Proiectul
relevă că U.C.I. trebuie să lanseze o
acțiune hotărită de întărire a baze
lor științifice, marxiste in domeniul
educației și învățămîntului, în pro
cesul formării personalității noii ge
nerații, în conștientizarea acesteia in
legătură cu răspunderile care ii re
vin in societate.

Lucrările Seimului R.P. Polone

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — La
Varșovia au început, miercuri,
lucrările sesiunii Seimului R. P.
Polone. Pe ordinea de zi a
forului legislativ suprem se află,
între altele, probleme legate de
rezultatele agriculturii și com
plexului alimentar în anul 1985 și

dezvoltarea științei și tehnicii în
anul 1986, informează agenția P.A.P.
La lucrări participă Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului
de Stat al R.P. Polone, Zbigniew
Messner, președintele Consiliului - de
Miniștri, alți conducători polonezi.

Necesitatea unei strategii noi în soluționarea
problemei datoriilor externe
BERNA 23 (Agerpres). — Țările cu
datorii externe, cele creditoare și
marile bănci comerciale trebuie să
acționeze împreună pentru soluțio
narea problemei datoriilor externe,
a declarat Jacques de Larosiere, di
rectorul administrativ al Fondului,
Monetar International (F.M.I.). In
tr-o alocuțiune rostită, la Zilrich, el
a arătat că este necesară o nouă
strategie în această chestiune din
mai multe motive, între care : ritmul
de relansare a economiei statelor in
dustrializate a slăbit : a ■ stagnat
efectuarea de noi împrumuturi ale
băncilor comerciale către statele în
curs de dezvoltare ; volumul impor
turilor principalelor 15 state debi
toare a scăzut cu două cincimi între

1981 și 1985. De asemenea, el a ară
tat că țările industrializate au o res
ponsabilitate marc in adoptarea stra
tegiei cu privire la datoria externă.
. Directorul F.M.I. a salutat , reduce
rea dobînzilor de către unele state
-industrializate, subliniind că o di
minuare cu un procent a acestor dobînzi înseamnă, pentru țările in
curs de dezvoltare în ansamblu, o
micșorare a plătii dobînzii la împru
muturi de 3,25 miliarde dolari anual.
Jacques de Larosiere a subliniat,
în același timp, necesitatea creșterii
creditelor pentru export și a asisten
ței pentru dezvoltare către statele
sărace, care să le ajute să elimine
datoria externă și să-și dezvolte
economiile.

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U.
pentru Asia și Pacific
BANGKOK 23 (Agerpres). — In
aspirațiile statelor In curs de dezcapitala ’Thailandei continuă lucfȘț- .. ..xolfwe -.............. - -i
.rile. celiîi..de-a'42-a sesiuni' a..'Comis.Din ,luările, de ,poziție de .pină
siei Economice a O.N.U. pentru
acum s-a relevat necesitatea inten
Asia și Pacific (E.S.C.A.P.), reuniu
sificării colaborării între țările din
ne în care sînt analizate căile de
zonă în vederea soluționării proble
dezvoltare economică a statelor din
melor lor comune, între care figu
această zonă, a lumii, modalitățile
rează ritmul lent de creștere econo
de depășire a obstacolelor create de
mică, deficitele comerciale cronice,
actuala ordine economică internațio
scăderea prețurilor la produsele de
nală inechitabilă. în mesajul adre
bază și creșterea datoriilor. S-a re
sat participanților, secretarul gene
levat, totodată, imperativul asigură
ral al Organizației Națiunilor Unite,
rii în întreaga zonă a climatului de
Perez de Cuellar, arată că „măsurile
pace, stabilitate și conlucrare.
protecționiste aplicate de statele
Reprezentantul Chinei s-a pronun
dezvoltate față de importurile pro
țat pentru instaurarea păcii și stabi
venind din țările in curs de dezvol
lității în regiune in vederea „creării
tare, prețurile scăzute la materiile
unor condiții favorabile de dezvol
prime și datoriile externe afectează
tare economică".

Agențiile de presa !
W - ve scurt
HOTARÎRE. După cum transmi
te agenția T.A.S.S., Comitetul Cent trai al P.C.U.S. a adoptat o hotăI rîre cu privire la direcțiile fun1 damentale de rezolvare a probleImei locuințelor în Uniunea Sovie
tică. Documentul precizează că, in
conformitate cu directivele celui
de-al XXVII-lea Congres al
| P.C.U.S., pină în anul 2000, fiecă| rei familii urmează să-i fie asigu
rate un apartament său o locuinIță individuale. Sînt prevăzute tot
odată măsurile concrete pentru ur
gentarea rezolvării acestei sarcini.

nuarea represiunilor și cerînd demi
sia imediată a guvernului. Se în
mulțesc totodată acțiunile de protest
ale țărilor din zonă. Reuniunea la
nivel înalt de la Luanda a statelor
„din prima linie", desfășurată în
prima parte a acestei luni, a lansat
un apel opiniei publice. mondiale de
LA VARȘOVIA A AVUT IOC
a-și intensifica eforturile în vederea I
ȘEDINȚA BIROULUI POLITIC
lichidării sistemului de apartheid din' j AL
C.C. AL P.M.U.P., transmite
R.S.A.
I agenția P.A.P. Au fost analizate
Conștiente de faptul că ma
prevederile Programului de intro
nevrele inabile ale autorități
ducere a progresului tehnico-știinlor rasiste sînt de natură să
Ițific în economia națională polone
agraveze și mai mult situația, unele
ză în actualul cincinal. Â fost dis
cercuri din sinul populației albe în
cutată, în acest sens, activitatea
cep să se distanțeze de politica Pre
instituțiilor tehnico-științifice detoriei, stabilind anumite contacte cu
Ipartamentale privind înfăptuirea
A.N.C. și declarîndu-se în favoarea
prevederilor legate de dezvoltarea
unor schimbări reale, și nu de fațadă,
și tehnicii poloneze in peîn vederea lichidării discriminării ra- | științei
rioada 1986—1990
•siale. Astfel, la începutul lunii mar
tie. consiliul municipal al orașului
'
LA GENEVA s-au încheiat, Ia
Port Elizabeth, alcătuit din albi, a 123
aprilie, lucrările unei noi se
hotărît să se deschidă, „tuturor rase
siuni ale Comisiei Consultative per
lor" cartierele rezidențiale rezervate
manente comune sovieto-americapină acum albilor, sfidînd, deschis, în
ne, relatează agenția T.A.S.S.
acest fel, una din legile fundamentale
Acest organism este menit să con
ale apartheidului, care prevede ca
tribuie Ia transpunerea în viață a
diversele comunități rasiale să locu
obiectivelor și prevederilor Trataiască. in zone separate. Alarmat, gu
tului cu privire la limitarea siste
vernul rasist s-a grăbit să declare
melor de apărare antirachetă și ale
„ilegală" hotărirea consiliului muni
Acordului provizoriu privind unele
cipal din Port Elizabeth.
măsuri In domeniul limitării arPe de altă parte, măsurile cu totul Imelor strategice ofensive, încheia
insuficiente adoptate de regimul, de
te între U.R.S.S. și S.U.A. la 26
la Pretoria au stîrnit nemulțumirea
mai 1972 precum și ale Acordului
cercurilor ultrareactionare. care au
. cu privire la măsurile diminuării
trecut la crearea unor miliții armate
primejdiei izbucnirii unui război
proprii. Programul uneia din aceste
I nuclear, încheiat între cele două
grupări armate intitulate „Brandwag"
state la 30 septembrie 1971.
(„Păzitoarea focului") proclamă des
chis scopul avut in vedere : extermi
TN CAPITALA ANGOLEI SE
narea negrilor.
DESFĂȘOARĂ O REUNIUNE A
I REPREZENTANȚILOR ȚĂRILOR
Confirmind că regiunea Africii
DE EXPRESIE PORTUGHEZA
australe rămîne una din cele mai
fierbinți zone ale continentului, ase 1 (Angola, Mozambicul, Guineeamenea evplutii demonstrează, tot- • I Bissau, Capul Verde și Sao Tome
odată, că unica modalitate de regie- I
și Principe), care pregătește ordi
men tare a situației este abolirea j
nea de zi a conferinței la- nivel
apartheidului, crearea condițiilor I înalt a acestor state, programată
pentru dezvoltarea liberă, egală In
să aibă loc între 28—30 aprilie a.c.
drepturi, a tuturor locuitorilor, fără
Participanții dezbat modalitățile, de
deosebire de culoare.
I întărire a cooperării într-o serie de

I
I

domenii importante ale economiei :
comerț, transporturi, investiții, sistemui bancar etc. Sînt abordate,
totodată, aspecte ale extinderii relațiilor în domeniul cultural, pornindu-se de la tradițiile comune
și de Ia necesitatea de africanizare
a mijloacelor de exprimare, în
creație, artă, muzică.

1
.
I
•
I
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IN LEGĂTURĂ CU REFORMA
AGRARĂ DIN FILIPINE. Președintele Republicii Filipine, Corazon
Aquino, a numit în funcția de ministru al reformei agrare pe Heherson Alvarez, fost lider al opo
ziției, a anunțat la Manila purtătorul de cuvînt prezidențial Rene
Saguisag. „Reforma agrară este un
program guvernamental esențial și
de mare amploare care va fi consacrat bunăstării economice și demnitătii filipinezilor", a declarat pre
ședintele Corazon Aquino.

O AMPLĂ
DEMONSTRAȚIE
ÎMPOTRIVA REGIMULUI MILITAR DIN CHILE al generalului
Augusto Pinochet și pentru revenirea țării la un guvern civil democratic a avut loc în orașul Temuco, relatează agenția France
Presse. Poliția a intervenit cu bru
talitate făcind uz de gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a-i
împrăștia pe manifestanți. In
cursul incidentelor declanșate între
forțele de ordine și manifestanți,
10 persoane au fost rănite și peste
20 arestate, menționează sursa
citată.

PESTE 600 000 DE MUNCITORI
DIN SECTORUL CONSTRUCT!ILOR DIN R. F. GERMANIA
SI-AU PIERDUT LOCURILE DE
MUNCA din 1980 și pină in pre
zent, în cea mai gravă criză care
a afectat acest sector al economiei
vest-germane — relevă agenția
A.D.N. Potrivit datelor publicate
de uniunea sindicală a muncitorilor din construcții, alte zeci de
muncitori din acest domeniu lucrează — fără voia lor — in pro
grame de lucru redus. Foarte serios sînt afectați lucrătorii din
construcțiile de locuințe. aceasta
și ca urmare a faptului că apartamentele devin tot mai inaccesi
bile persoanelor cu. venituri medii,
din cauza creșterii enorme a dobinzilor asupra garanțiilor si a chi
riilor obișnuite.

Nicolae N. LUPU
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