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Me/ și teze cuprinse in cuvin tarea tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu la adunarea solemnă consacrată 

aniversării gloriosului jubileu al partidului 

PERMANENTA SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
A fi revoluționar, a fi comunist, în condițiile cînd partidul a devenit forța 

politică conducătoare în societate, înseamnă a lupta împotriva a tot ceea 
ce este vechi, perimat, înseamnă a promova cu îndrăzneală și fermitate 
noul în toate domeniile!

NICOLAE CEAUȘESCU

Stăruie puternic in conștiința în
tregului nostru popor ecourile vi
brante ale magistralei cuvintări pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit-o la Adunarea solemnă or
ganizată cu "prilejul celei de-a 65-a 
aniversări a Partidului Comunist 
Român. Ideile, tezele, orientările 
cuprinse în acest document politic 
de o fundamentală importantă teo
retică și practică, rod al gîndirii 
geniale, al capacității de analiză 
riguroasă și previziune științifică 
proprii secretarului general al 
partidului nostru. au rădăcini 
adinei in istoria patriei, in realită
țile societății socialiste pe care o 
făurim, azi, in România ; totodată, , 
ele se constituie intr-o adevărată 
Cartă a viitorului, pentru că defi
nesc cu clarviziune principalele di
recții in înfăptuirea, in continuare, 
a operei de edificare a noii orân
duiri. Partidul, poporul desprind 
din această strălucită cuvintare un 
amplu și cuprinzător program de 
gindire și acțiune revoluționară, 
de orientări clare pentru perfectio
narea activității in toate domeniile 
vieții economico-sociale. Se crista
lizează cu limpezime, din ideile și 
orientările clarvăzătoare ale cuvîn- 
tării, ce avem de făcut de aici îna
inte, ce îndatoriri revin fiecărui 
membru al partidului, fiecărui ce
tățean al patriei pentru ca Româ
nia să urce pe culmi tot mai înalte 
de progres, de civilizație socialistă 
și comunistă.

Una dintre ideile ce străbat ca un 
fir roșu întreaga cuvintare a se
cretarului general al partidului 
este permanenta spiritului revolu
ționar. Se relevă cu pregnanță 
adevărul că partidul. încă de la 
făurirea sa. la 8 Mai 1921, și-a 
afirmat puternic spiritul revoluțio
nar ; că spiritul revoluționar re
prezintă o constantă a întregii ac
tivități pe care partidul a desfășu

întărim prin fapte unitatea 
și coeziunea de monolit 

a partidului

Pentru înfăptuirea revoluției 
agrare — munca noastră sub 
semnul răspunderii comuniste

ra t-o de-a lungul celor 65 de ani 
de glorioasă istorie. In prezent, 
mai mult ca oricind — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este nevoie de gindire revoluțio
nară, de acțiune revoluționară. 
Pentru că procesul revoluționar nu 
s-a încheiat o dată cu deplina cu
cerire a puterii. în concepția se
cretarului general al partidului, nu 
pot fi două procese distincte. Unul 
revoluționar, tumultuos, deschiză
tor de eră nouă, de mari prefaceri 
înnoitoare, in care sistemul social- 
politic fundamentat de burghezie 
și moșierime a fost supus asaltului 
maselor populare, conduse de 
partid, într-un moment in care 
orinduirea capitalistă din România 
intrase înțr-o criză profundă ; in 
care clasa muncitoare, in alianță 
cu țărănimea muncitoare, cu inte
lectualitatea progresistă, in frunte 
cu partidul comunist, imprima în
tregii vieți politice din țară voința 
sa ; în care raportul de forțe s-a 
schimbat treptat in favoarea revo
luției, pină la deplina cucerire a 
puterii politice și economice. Si 
un alt proces, de construcție socia
listă, în care revoluția să fi înce
tat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
combătut o asemenea viziune idili
că asupra edificării noii societăți, 
afirmind cu tărie — și demonstrind 
cu argumente științifice acest ade
văr — că etapele de după cuce
rirea puterii au fost mai complexe, 
cum deosebit de complexă este și 
actuala etapă, obiectivul funda
mental fiind înfăptuirea unor mă
rețe transformări în întreaga so
cietate, în economie. în știință, in 
invățămînt și cultură. Evident, 
problemele ce au apărut în aceste 
no.i etape nu au putut — și nu pot 
— să fie soluționate decît în spirit 
revoluționar. Astfel de idei, preg
nant subliniate de secretarul ge
neral al partidului, iși află o sem

nificativă sinteză in cuvintarea 
prilejuită de marele jubileu sărbă
torit in acest mai aniversar de po
porul intreg. O importanță cu to
tul deosebită are faptul că, in, cu
prinsul cuvintării, sînt subliniate 
cu tărie noile cerințe ale promovă
rii și manifestării spiritului revo
luționar în actuala etapă, al cărei 
obiectiv fundamental, așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„îl reprezintă trecerea, pină in 
1990, a României de la stadiul de 
tară in curs de dezvoltare la un 
stadiu superior, de țară mediu 
dezvoltată, urmind ca, in perspec- 

*tivă, pină în anul 2000, patria 
noastră să devină o țară socialistă 
multilateral dezvoltată, in care să 
se manifeste eu tot mai multă pu
tere principiile comuniste de mun
că și de viată".

Desigur, dialectica timpului, este 
complexă. Viitorul nu se poate 
desprinde nici de prezent și nici de 
trecut. Strategia acțiunii revoluțio
nare a partidului in actuala etapă 
nu poate face abstracție de etapele 
precedente. Pentru că partidul în
suși are, in această nouă etapă, 
puternice legături cu întreaga sa 
activitate de 65 de ani și cu în
treaga istorie a poporului, el fiind, 
așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in recenta sa 
cuvintare, „continuatorul logic al 
mișcării revoluționare și socialiste 
din România". Adică, el fiind 
continuatorul logic al celor mai 
înaintate tradiții ale luptei revolu
ționare a poporului român pentru 
libertate și dreptate socială, pentru 
unitatea și independenta patriei. 
Partidul comunist și-a afirmat cu 
putere caracterul său revoluționar 
în conducerea marilor bătălii din 
deceniile patru și. cinci împotriva 
asupririi, a fascismului și a războ
iului, pentru apărarea integrității 
și suveranității țării ; în epocala 

victorie de la 23 August 1944 ; iar 
o dată cu ieșirea din ilegalitate, 
orgariizindu-și activitatea pe baze 
noi, legale, a condus largi 
acțiuni de masă pentru mărețe 
reforme sociale și politice. în acest 
proces. în cadrul căruia s-a înfăp
tuit unitatea clasei muncitoare, a 
forțelor democratice, a fost făurit, 
în 1948, partidul unic muncitoresc. 
A fost făurit, așa cum subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. „un 
partid revoluționar unic, care și-a 
asumat rolul de a conduce poporul 
pe calea socialismului și comunis
mului, a independentei și suvera
nității țării".

Spiritul revoluționar al partidu
lui s-a manifestat plenar in peri
oada de istorice inrâptuiri deschisă 
de Congresul al IX-lea. pe care în
tregul popor o definește cu îndrep
tățire ..Epoca Nicolae Ceaușescu-1. 
Tot ce s-a realizat în România, de 
atunci și pină in prezent, tot ce 
năzuim să înfăptuim in noua etapă 
inaugurată de Congresul al XIII- 
lea îsi află ca izvor viu concepția 
revoluționară și. acțiunea revolu
ționară ce caracterizează perso
nalitatea proeminentă a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a cărui gindire 
originală, profund (științifică, re
prezintă filonul de aur al continui
tății marilor valori ce au fost fău
rite. de-a lungul unei tumultuoase 
istorii, in vatra noastră strămo
șească ; ale cărui temerare fapte 
sint temelia trainică a marilor 
noastre victorii în procesul edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării patriei 
snre comunism.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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CONSTANȚA:

, Apartamente 
mai multe 

pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe din 

județul Constanța au realizat și 
dat în folosință, de la începu
tul anului și pină in prezent, 
cu 577 mai mulțe apartamente 
decit prevederile planului pe 
această perioadă. Cele mai 
multe dintre acestea au fost 
realizate in orașul Constanța, 
în noile centre industriale Nă
vodari. Cernavodă și Mangalia, 
care au cunoscut în ultimii ani 
o puternică dezvoltare. Aceste 
succese ale constructorilor de 
locuințe se datoresc creșterii 
productivității muncii pe șan
tiere prin generalizarea meto
delor industriale la edificarea 
noilor blocuri. (George Mihăes- 
cu, corespondentul „Scînteii").

COMUNISTUL 
mereu în miezul fierbinte 

al timpului său
Țara a sărbătorit cea de-a 65-a 

primăvară jubiliară a partidului.
Moment înălțător, de vibrant 

patriotism. Moment gravat pentru 
totdeauna in conștiința națiunii 
noastre socialiste, deoarece parti
dul, incă din prima clipă a exis
tenței sale, a fost și a rămas suflet 
în sufletul poporului din rindurile 
căruia s-a născut.

„De la apariția pe scena istoriei 
a clasei muncitoare și a organiza
țiilor sale revoluționare — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la Adunarea solemnă organizată cu 
prilejul aniversării a 65 de ani de 
la făurirea P.C.R. — nu a fost mo
ment mai important in dezvoltarea 
patriei noastre in care aceste forțe 
sociale și politice să nu aibă un 
roi de însemnătate boiaritoare in 
întreaga dezvoltare a țării".

lată deci motivațiile ue esență 
ale legăturilor indestructibile din
tre partid ,și popor, iată motivația 
dragostei profunde, nețărmurite a 
poporului lața de nucleul sau vital 
de forța și acțiune — Partidul Co
munist Român — față de conducă
torul său incercat, clarvăzător, 
oinui cu care se îngemănează o 
rodnică epoca de construcție so
cialista intrata in istorie — tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Sub faldurile acestor bucurii — 
însullețitoare fapte de muncă. Rod 
al strădaniilor întregului popor 
convețtite,. numai - in primul tri
mestru al acestui an, intr-o pro
ducție industrială cu peste 40 de 
miliarde lei mai mare față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Împliniri fundamentale în opera 
de edificare a noii orinduiri înfă
țișate cu pregnanță de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea so
lemnă consacrată sărbătoririi ju
bileului de 65 de ani ai partidului. 
Eforturi susținute, lucide pe un 
drum in- care aspirația de mai bine 
propune obstacole de învins, noi și 
noi trepte de cucerit.

Din acest flux vital — in care 
performanța se întrupează nu o 
dată din lupta cu inerția, in care 
se afirmă cu putere tenacitatea co
munistă, dăruirea revoluționară — 
am decupat un fapt. Mai bine-zis, 
un destin. In urma cu citeva dece
nii, o prestigioasă uzina braileană 
dadea certificat de calificare unei 
noi promoții de strungari. Printre 
cei care se afirmaseră in mod cu 
totul și cu totul aparte era și un 
tinăr abia primit in partid. Visul 
lui 7 Sa descifreze cit mai mult 
din tainele profesiei. A fost insă 
chemat și i s-a spus să se înca
dreze in uriașa muncă de coope
rativizare a țării. „Bine, dar 
eu ?...“. „Știm, ești strungar. Sar
cina la de partid insă asta este 
acum, să ajuți procesul transformă
rilor revoluționare in agricultură". 
A spus prezent, așa cum apoi a zis 
prezent la sarcina de partid de a 
„face" Insula Mare a Brăilei. Așa 
cum a zis prezent ca activist de 

partid in construcții. Apoi în alte 
locuri, unde a fost nevoie de el. 
îndeplinind întocmai imperativul 
riguros al timpului său, îndatoriri
le incredințate lui, ostaș simplu și 
disciplinat al partidului. Rostind 
de fiecare dată prezent. Decenii in 
șir, pină acum, in pragul pensiei, 
omul acesta, unul din milioanele 
de comuniști, a rostit de fiecare 
dată prezent, a mers fără șovăire 
acolo unde a fost chemat, a trăit 
mereu numai în linia întîi a ofen
sivei pentru socialism.

Nu, nu-i deloc o existentă neo
bișnuită. ci una firească, de co
munist. Una din milioanele de bio
grafii comuniste, care insă, prin fer
voarea dăruirii, prin tenacitatea că
lită la temperatura timpului de is
torie străbătut, ating, cu adincă vi
brație. altitudinea exemplarității. 
Este un fapt de largă recunoaște
re : în lungul celor șase decenii 
și jumătate de existentă a parti
dului, oriunde s-a deschis un nou 
front de luptă pentru progres, pen
tru fericirea poporului, comunistul 
a avut o unică și tulburătoare 
rostire : prezent. Un prezent gene
rat firesc de acel semn al egali
tății pe care el l-a pus totdeauna 
între trăsăturile de comunist și 
responsabilitatea socială asumată. 
Un prezent care, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la sărbă
toarea solemnă a partidului, a in
trat. cu fapta, in prezentul fiecărei 
etape de construcție socialistă, a 
conferit însemnele inconfundabile. 
de recunoaștere unanimă a contri
buției hotăritoare a comunistului la 
făurirea istoriei noi a patriei so
cialiste.

Nu-i vorba aici doar de accep
tarea ..în sine" a unei obligații, ci 
de convingerea fermă, generată de 
conștiința înaintată, de conștiința 
misiunii in istorie pe care comu
nistul și-a asumat-o incă acum 65 
de ani. Așa cum din convingere și 
înaltă conștiință comunistă a dus 
bătăliile de clasă, in furtuna anilor 
grei ai ilegalității, plătind nu o dată 
cu jertfa supremă, de singe, pentru 
crezul său înalt. Așa cum. în acest 
cincinal de ridicate exigențe calita
tive. comunistul rostește pe tot cu
prinsul tării vibrantul lui prezent 
in acțiunile de anvergură privind 
modernizarea, creșterea producției 
industriale și agricole, accelerarea 
progresului tehnic, ridicarea para
metrilor muncii sociale in genere. 
Așa cum in repetate rinduri re
marca secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mersul revoluției ridică necontenit 
noi obiective, iar comunistul știe 
că victoria revoluției depinde îna
inte de toate de ci. De felul cum 
înțelege să-și facă datoria la forjă

Tile TANAS ACHE
(Continuare în pag. a V-a)

Am studiat apro
fundat cuvintarea ros
tită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, la Aduna
rea solemnă organiza
tă cu prilejul aniver
sării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului 
Comunjst Român. Din 
multitudinea de idei 
și teze de mare va
loare teoretică și 
practică pe care le cu
prinde mi-a reținut 
atenția sublinierea cu 
privire la importan
ța deosebită a creș
terii rolului conducă
tor al partidului in 
noua etapă a edifică
rii societății socialiste 
multilateral dezvolta
te in tara noastră, a 
perfecționării activită
ții organelor și orga
nizațiilor de partid in 
vederea unirii și mo
bilizării tuturor oame
nilor muncii la înfăp
tuirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea 
al P.C.R. Evidențiind 
această cerință. în cu
vintarea rostită cu 
acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceausescu 
sublinia: „Trăgind toa
te învățămintele din 
activitatea sa indelun- 
gată, trebuie să acțio
năm, cu toată hotărî- 
rea, pentru întărirea 
continuă a partidului, 
a unității și forței sale 
organizatorice și ideo
logice, pentru crește
rea permanentă, in 
raport cu noile con
diții. a rolului său 
politic conducător in 
toate domeniile de ac
tivitate".

Sint orientări de o 
deosebită însemnătate 
menite să contribuie 
la întărirea rolului

conducător al partidu
lui, care reprezintă 
astăzi centrul vital al 
societății noastre, con
știința revoluționară 
a întregii națiuni. în 
lumina acestor orien
tări. puternica organi
zație municipală de 
partid Galați, care nu
mără peste 43 000 
membri, continuatoare 
a unor vechi tradiții 
de luptă în mișcarea 
comunistă. muncito
rească, revoluționară 
din țara noastră, iși 
va perfecționa conti
nuu stilul și metodele 
de muncă, sporindu-și 
permanent capacitatea 
de organizare și ac
țiune, precum și exi
gența și combativita
tea față de neajunsu
rile care mai apar in
tr-un sector sau altul, 
atrăgind întregul activ 
la soluționarea sarci
nilor ce ne revin, asi- 
gurind organizarea și 
conducerea în bune 
condiții a activității 
de înfăptuire a planu
rilor și pț-ogramelor 
de dezvoltare econo- 
mico-socială in profil 
teritorial.

Galațiul, citadelă 
muncitorească puter
nică. mereu fortificată 
de spiritul revoluțio
nar și acțiunile cute
zătoare ale comu
niștilor, municipiu cu 
un puternic poten
țial industrial și o 
zestre edilitară bo
gată, făurite mai ales 
in anii de după Con
gresul al IX-lea al 
partidului, cunoaște în 
prezent o viață nouă. 
Laminatele din oțel, 
tablele inoxidabile, na

vele de pînă la 55 000 
tdw, platformele de 
foraj marin. echipa
mentele hidraulice, 
produsele de mecanică 
navală, fabricatele din 
sirmă, țesăturile de 
cea mai bună calitate, 
modernele și impună
toarele blocuri de lo
cuințe, edificiile so- 
cial-culturale consti
tuie doar citeva re
pere pe care se 
sprijină argumentele 
muncii neobosite a 
comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii 
gălățeni. Ei au întîm- 
pinat gloriosul jubi
leu al partidului cu 
importante fapte de 
muncă. în acest sens
putem arăta că, pe
primele 4 luni ale
anului în curs, s-a
realizat, pe ansamblul 
municipiului Galați, o 
producție-marfă in
dustrială suplimentară 
in valoare de aproape 
80 milioane lei.

Ținînd seama de in
dicațiile și orientările 
formulate de secreta
rul general al partidu
lui în cuvintarea ros
tită la Adunarea so
lemnă organizată cu 
prilejul aniversării a 
65 de ani de la făuri
rea P.C.R., organiza
ția municipală de par
tid Galați va depune 
in continuare eforturi

Vasile BOTEZ 
secretar al Comitetului 
municipal Galați 
al P.C.R.
(Continuare 
in pag. a III-a)

Cu cel mai viu in
teres, trăind un senti
ment de îndreptățită 
mindrie patriotică, de 
deplină satisfacție, am 
urmărit și eu magis
trala cuvintare rostită 
de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
Adunarea solemnă or
ganizată cu prilejul 
aniversării a 65 de ani 
tie la făurirea Partidu
lui Comunist Român.

Rememorind nenu
măratele fapte de 
adevărat eroism, de 
sacrificii și jertfe prin 
care partidul comuniș
tilor și-a dovedit in 
aceste șase decenii și 
jumătate slujirea cu 
devotament și abnega
ție a crezului său su
prem. interesele vitale 
ale poporului și pa
triei. secretarul, gene
ral al partidului a dat 
o înaltă apreciere lup
tei neslăbite a inain- 
tășilor noștri, unității 
de nezdruncinat între 
partid și popor, încre
derii nestrămutate a 
întregii națiuni în 
înțeleaptă politică in
ternă și externă a 
partidului, conturind 
un amplu și semnifi
cativ tablou al marilor 
înfăptuiri obținute în 
opera de construire a 
societății socialiste în 
patria noastră.

Ca întotdeauna, in 
cele peste două de
cenii de cind.’ prin 
voința unanimă a tu
turor comuniștilor, a 
întregului nostru po
por. a fost ales in 
funcția supremă de 
partid. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit și stimat 
conducător al națiunii 
noastre socialiste, ne-a

adresat și de data 
aceasta, nouă, oameni
lor muncii din agri
cultură, vibranta che
mare de a ne dedica 
întreaga putere de 
muncă și priceperea 
noastră înfăptuirii 
mărețului program de 
dezvoltare multilate
rală a patriei, jalonat 
de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, 
de a pune cu fermi
tate în centrul întregii 
noastre activități în
făptuirea neabătută a 
noii revoluții agrare.

Din cuvintarea rosti
tă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu am 
reținut in mod deo
sebit că, in ce ne pri
vește pe noi, țăranii, 
avem mari răspunderi 
pentru asigurarea pro
gresului continuu al 
patriei prin înfăptui
rea exemplară a pre
vederilor din progra
mele de dezvoltare a 
agriculturii stabilite 
pentru actualul cinci
nal, prin realizarea 
an de an a unor pro
ducții vegetale și ani
male sporite. Avem 
asigurate toate condi
țiile pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe 
care ni le-am propus : 
mașini agricole de 
inalt randament, sis
tem de irigații, îngră
șăminte, pămint mă
nos și, mai presus de 
orice, oameni harnici 
și pricepuți, hotăriți 
să facă totul pentru a 
produce mai mult in 
folosul lor și al țării.

Ca lucrători ai 
ogoarelor, a căror da
torie este înfăptuirea 
exemplară a acestor 
obiective ale noii re
voluții agrare, sporin- 
du-ne astfel contribu

ția la înfăptuirea țe
lului suprem al parti
dului — fericirea și 
bunăstarea întregului 
popor — sintem ferm 
hotăriți să muncim ca 
adevărați revoluțio
nari, așa cum ne în
deamnă secretarul ge
neral al partidului, 
neprecupețindu-ne e- 
forturile pentru ca, 
prin rezultatele mun
cii noastre, prin roade 
cit mai bogate, să 
ne dovedim dragos
tea statornică pentru 
partidul comuniștilor, 
atașamentul nostru 
profund față de în
țeleaptă sa politică.

în aceste momente, 
gindurile noastre se 
îndreaptă cu profundă 
dragoste și recunoș
tință către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
strălucit ' conducător 
de partid și de stat, 
militant neobosit pen
tru pace și prietenie 
intre popoare, asigu- 
rîndu-1 că vom acțio
na in orice împreju
rare, în întreaga noas
tră muncă și viață, cu 
un înalt spirit revolu
ționar, ca adevărați 
comuniști, așa cum ne 
îndeamnă și in aceas
tă memorabilă cuvin
tare, care se consti
tuie într-o nouă și 
impresionantă dovadă 
a dragostei față de 
eroicul nostru popor, 
față de scumpa noas
tră patrie. România 
socialistă.

Constantin 
POPA
Erou al Muncii 
Socialiste, președintele 
C.A.P. Dor Mărunt, 
județul Călărași

întreprinderea de relee 
este cea mai tinără uni
tate industrială din Me
diaș. A luat naștere in 
1979 și produce atit re
lee, cit și mieromotoa- 
re pentru automatizări. 
Practic, întreprinderea 
este singura din țară 
care realizează astfel de 
relee și de micromotoa- 
re. Beneficiind de o do
tare tehnică la nivel 
mondial, nu e de mirare 
ambiția colectivului de a 
fi și cu realizările la 
nivel mondial.
'— Competiția. în do- 

. meniul nostru de activi- 
t tate. este extraordinară.

Ne confruntăm cu firme 
din țările cele mai avan
sate din punct de vede
re tehnic si care au ..in 
spate" tradiție, experien
ță. Noi... avem tinerețea 
noastră si. desigur, și 
foarte multă ambiție. 
Practic, ni s-a dat pe 

. mină o fabrică ultramo
dernă și... o „poliță .de 
încredere" în alb. Și. cu 
toate că sintem cel mai 
tînăr colectiv muncito
resc de pe platformă — 
virsta medie abia atinge 
23 de ani — prin reali
zările de pină acum si 
prin ce ne propunem in 
continuare, eu cred că de
monstrația ce se așteap
tă de la noi. cum că am 
meritat încrederea de 
care ne bucurăm, se sus
ține elocvent.

Secretarul comitetului 
\ de partid, tovarășul Emil

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚăR!l
• reportaje • însemnări •

Oniga. argumentează cele 
de mai sus prin multe e- 
xemple, evocind . întîm- 
plări. situații, pronunțind 
nume de comuniști sau 
de uteciști care s-au a- 
firmat prin inițiativă, 
prin fapte de muncă deo
sebite.

— Și cred că nu vă 
surprinde — adaugă in

să vă spun ? Am pornit 
la drum cu o mină de 
oameni. Nu exista comi
tet de partid in între
prinderea noastră, ci 
doar o organizație de 
bază ; puținii comunișfi 
care au pus umărul la 
temelia fabricii abia 
schimbaseră carnetul de 
utecist cu cel de membru 
al partidului. Dar ne

Inteligența tehnică 
in acțiune

terlocutorul — dacă vă 
spun că aproape 80 la 
sută din muncitorii noș
tri au studii medii. că 
ponderea tinerilor este 
de 60 la sută, dar că in 
categoria „bătrini", la' 
noi. intră de fapt toți cei 
ce depășesc virsta ute- 
cistă. Asta, ca să nu ni 
se reproșeze că n-avem .1 
Știți vorba veche : cine 
n-are bătrini să-și cum
pere. în realitate, noi ne 
străduim să compensăm 
lipsa de experiență prin 
efort, prin seriozitate, 
prin strădania de a 
„arde" etapele, și eu zic 
chiar că și reușim. Cum

lega ceva mai trainic 
decit vechimea, decît ex
periența, decît cunoaș
terea reciprocă : dorința 
fierbinte de a face să se 
vorbească în Mediașul 
industrial cu respect 
despre colectivul nostru.

— Ambiție mare 1
— Da, 1 dar întemeiată 

pe spiritul de răspundere 
și capacitatea profesio
nală a colectivului — in
tervine tovarășul Hajnal 
Francisc, directorul între
prinderii. Cind abordăm 
o problemă, chiar dacă 
este pur tehnică, legată 
de o cercetare, de asi
milarea unui produs, de

fiecare dată ne alegem 
oamenii după criteriul 
„bun specialist — bun 
comunist". Vedeți, există 
specialiști și specialiști. 
Cind te adresezi unui 
comunist pe care-1 
cunoști și ca maistru ne
întrecut' sau ca inginer 
sau ca tehnician, nu mai 
trebuie să cauți fel și fel 
de argumente pentru a-1 
convinge să incerce chiar 
și imposibilul. îi spui ce 
trebuie făcut, nu „cum".

Aceștia sînt comuniștii 
de la întreprinderea de 
relee din Mediaș. Buni 
specialiști — peste 200 de 
cadre cu pregătire supe
rioară, sute de cadre cu 
pregătire medie — și buni 
comuniști sau buni ute
ciști, aspirînd la calitatea 
de membru al partidului 
comunist, pe care’ multi o 
merită cu prisosință.

Un scurt popas in ate
lierul de proiectare teh
nologică este edificator. 
Inginerul Mihai Oprișcan. 
la 32 de ani ai săi — șef 
de atelier — pare „în 
vîrstă". printre atiția tineri 
care-și desfășoară activi
tatea aici. Este căsătorit 
(soția lucrează tot la „Re
lee", ca desenatoare). A 
urmat facultatea la Bra
șov, a absolvit-o în 1977 
și a fost repartizat la 
„Relee“-Mediaș pe vre
mea cind fabrica exisia 
doar... ca proiect.

Anlca FLORESCU
’ (Continuare
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Acțiuni hotărîte pentru sporirea substanțială
a producției de masă-verde pe pajiștile montane

Intre problemele importante analizate in ședința de, vineri 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se situează și 
măsurile și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru mai buna 
gospodărire a pajiștilor montane, care constituie o sursă im
portantă pentru hrana animalelor. In acest sens, Comitetul 
Politic Executiv a indicat să se acționeze mai ferm pentru spo
rirea substanțială a producției de masă-verde pe pajiștile 
montane. In rindurile ce urmează prezentăm acțiunile ce se 
întreprind în acest sens pe pajiștile montane ale județului Hu
nedoara.

amendamentelor pentru 
acidității solului, fertili- 
ingrășăminte naturale si 
îmbunătățirea compoziției 
Acolo unde terenul per-

Participare activă a tuturor membrilor
consiliilor oamenilor muncii

la soluționarea problemelor producției

Pe izlazurile 
șl de deal a 
vitele au fost 
cele mai multe din acestea ele găsesc 
iarbă abundentă. Este de fapt cea 
mai elocventă dovadă a preocupări
lor care au existat aici in vederea 
ameliorării pajiștilor. Acum, cele 
mai mari acțiuni continuă să se des
fășoare pe pășunile situate în zona 
de munte, pentru că, nu peste multă 
vreme, pe măsura încălzirii timpului 
si creșterii ierbii, animalele vor fi 
urcate și pe pășunile care sint am
plasate la altitudine mai mare. Po
trivit măsurilor luate, vacile vor 
pășuna în zona de deal, iar oile la 
munte. Vor găsi ele hrana necesară, 
astfel încit să dea producții mari de 
lapte? După modul cum s-au desfă
șurat și continuă să se desfășoare 
lucrările pe pășunile montane,, exis
tă toate condițiile ca și in această 
zonă producția de iarbă să crească 
simțitor. Este rezultatul măsurilor 
aplicate pe baza unui program ela
borat incă în 1982 sub 
comitetului județean de 
prevede efectuarea unui 
de lucrări ameliorative.
crări au fost determinate de faptul 
că aproape o treime din suprafața 
de pășuni si finețe existentă in ju
dețul Hunedoara era acoperită cu 
vegetație lemnoasă nefolositoare sau 
supusă eroziunii și alunecărilor de

situate fn zona de șes 
județului Hunedoara, 
scoase la pâsunat. Pe

indrumarea 
partid, care 
mare volum 

Aceste lu-

teren. Cum s-a acționat si ce se face 
în vederea materializării prevederi
lor cuprinse în acest program ?

în primăvara acestui an. precum șl 
în 1985, am fost martorii unor largi 
acțiuni organizate de întreprinderea 
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor în vederea creșterii produc- 

. ției de iarbă. Am văzut la lucru echi
pe de 80—150 de oameni, care cu
nosc bine tehnica defrișării. Una 
dintre aceste echipe, cea condusă de 
Vasile Cicio. are în componenta sa 
cel puțin 80 de oameni. De mai bine 
de 8 ani. această echipă a defrișat 
vegetația forestieră de pe o supra
față de peste 7 000 hectare de pășuni 
și finețe naturale. în urma muncii 
acestor oameni harnici au „răsărit" 
pășuni și finețe naturale pe care se 
obțin cantități sporite de masă-verde 
la hectar. „Suituri". „Boșorod". „Vîl- 
cele Bune". „Sălciva". „Pietrele" sînt 
numai cîteva dintre denumirile date 
de crescătorii din diferite zone ale 
Hunedoarei pășunilor acoperite, pînă 
nu de mult, de vegetație nefolosi
toare. Zilele trecute, această echipă 
lucra în partea de est a județului, pe 
viitoarea pășune „Dumbrava Beriu- 
lui“, care însumează 560 ha.

„Se lucrează manual din mai mul
te considerente — preciza inginerul 
Silviu Rusan. șeful fermei de‘pajiști 
din Orăștie. care era in mijlocul oa
menilor. în primul rînd. pentru că

sînt zone greu accesibile utilajelor. 
Apoi, acestea ar distruge o bună 
parte din suprafața fertilă a-viitoa
rei pășuni. Și pe această pășune, 
după scoaterea butacilor. vom aplica 
lucrări în complex — defrișare, sca- 
rificareă terenului unde este necesar, 
aplicarea 
corectarea 
zarea cu 
chimice și 
floristice.
mite, se ară, se discuiește si se In- 
sămînțează. Terenurile cu pante 
mari, unde toate lucrările se exe
cută manual, sînt supraînsămînțate 
cu gramlnee si leguminoase valo
roase".

Cu ce s-au soldat acțiunile între
prinse pe pajiștile județului Hune
doara? în primul rînd. a crescut su
prafața de pășunat si recoltat finețe 
naturale. Ce e mai important, pro
ducția de masă-verde a sporit de la 
10 400 kg la hectar, cît s-a obținut 
în 1982, la 19 833 kg în anul trecut, 
fapt reflectat și de creșterea pro
ducției de lapte și a sporului în greu
tate al animalelor după ieșirea la 
pășunat.

„Deși intr-un timp scurt produc
ția de masă-verde aproape că s-a 
dublat, 
rezultatele obținute — preciza direc
torul întreprinderii de pajiști, Ștefan 
Crăciun. Trebuie să ținem seama că 
am avut mari rămîneri în urmă : 
ani în șir nu s-a făcut prea mult 
pentru îmbunătățirea și întreținerea 
unor pajiști

Directorul 
are toate 
mulțumit, 
asigură hrana 
ovine pe o 
lungă intr-un 
același timp, și cel mai ieftin furaj. 
Deși suprafața pajiștilor din județ 
este mare iar importanța lor pentru

nu putem fi mulțumiți de

naturale", 
întreprinderii 
motivele

Se

de pajiști 
fie ne- 
pajiștile

să
știe că
pentru bovine și 

perioadă destul de 
an, reprezentind, în

asigurarea furajelor pentru animale 
bine cunoscută, cheltuielile necesare 
îmbunătățirii lor nu sînt cuprinse în 
planurile de producție ale cooperati
velor agricole. Aproape în .
an, In mod premeditat, conducerile 
cooperativelor agricole „uită" cu
prinderea in plan a lucrărilor spe
cifice îmbunătățirii pășunilor, lu
crări fără de care nu poate fi vorba 
de o producție corespunzătoare de 
masă-verde.

Tot 
unele 
faptul 
toral 
lemnoasă in diferite faze de dezvol
tare. Comunele Bretea Română, Bo- 
șorod,
Densuș și altele, deși dispun de su
prafețe de pășuni și finețe, nu reu
șesc să-și asigure furajele necesare 
animalelor. De ce ? Fiindcă consi
liile populare, conducerile unităților 
agricole nu întreprind lucrări cores
punzătoare de defrișare, fertilizare 
și de întreținere a pajiștilor. Acțiu
nile lor sînt sporadice, fără eficien
ță. Din păcate, în unele locuri, după 
ce au fost redate noi suprafețe pă- 
șunatului, nu se mai execută nici o 
lucrare de întreținere. Ca atare, 
după clțiva ani, pășunea este din 
nou „inundată" de vegetație lem
noasă.

Consiliile populare, unitățile agri
cole au un rol hotărîtor nu numai în 
mobilizarea crescătorilor de animale 
la executarea lucrărilor de întreți
nere și fertilizare a pajiștilor, dar și 
în exploatarea lor rațională. Numai 
prin eforturi conjugate, pajiștile 
vor deveni o adevărată sursă .de fu
raje în cantitățile și de calitatea 
cerută, care pot și trebuie să con
tribuie în mod hotărîtor la dezvol
tarea 
terea

fiecare

dintr-o analiză Întreprinsă in 
unități agricole s-a desprins 
că 40 la sută din fondul păș
ește acoperit cu vegetație

Pui, Burjuc, Rîu de Mori,

sectorului zootehnic, la creș- 
producției de lapte și carne.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii

Afinat, dar moi ales bine mărunțit trebuie pregătit terenul în care se introduce sămința din care va crește viitorul covor ierbos al pășunilor montane 
Foto : Eugen Dichiseanu

MATE IHIHIlA LA INTETWHM CUiniRUR!
IALOMIȚA MEHEDINȚI

Densitatea optimă a plantelor

hotiritoare pentru recoltă

Muncă spornică, temeinic organizată

A conduce astăzi activitatea economică, ce se caracterizează prin- 
tr-o complexitate tot mai mare, înseamnă a imprima actului conducerii 
un caracter științific, a-l adapta permanent — așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 1-2 aprilie
- ia exigențele actuale ale economiei noastre, aflată în plin proces
de modernizare, de dezvoltare intensivă, la cerințele .adîncirii și perfec
ționării democrației muncitorești, sarcină subliniată din nou cu claritate
de conducătorul partidului in cuvîntarea rostită 
solemnă consacrată aniversării a 65 de ani de la făurirea P.C.R.

in investigația de față, efectuată în municipiul Sibiu, ne-am propus 
să examinăm - în patru întreprinderi de mărimi șl profiluri diferite — 
o componentă esențială o actului 
analizează și cum le analizează

la recenta Adunare

conducerii - ți anume : ce probleme 
consiliile oamenilor muncii ?

în județul Ialomița, culturile în- 
sămințate in această primăvară au 
răsărit uniform. Acum, in cele mai 
multe unități agricole se desfășoară 
in ritm intens lucrările de întreți
nere.

La cooperativa agricolă Miloșești, 
unitate care cultivă aproape 2 400 
hectare cu plante prăsitoare, la în
treținerea culturilor participă aproa
pe 500 cooperatori și cei mai destoi
nici mecanizatori. Tovarășul Aureliu 
Cioc, președintele unității, ne spune 
că sfecla de zahăr, floarea-soa
relui, plantele medicinale, usturoiul 
și ceapa au fost prășite pe în
treaga suprafață. Acum, principalele 
forțe sînt concentrate la executarea 
lucrărilor de întreținere la porumb. 
„La noi, primei prașile i se acordă o 
atenție aparte, afirmă președintele 
cooperativei. Această lucrare consti
tuie, totodată, un control exigent 
asupra densității plantelor la hectar".

Ne aflăm la ferma nr. 3, condusă 
de tehnicianul Dumitru Cipu. Se 
execută prașila mecanică la po
rumb, 
același 
Este o 
la noi. 
sola respectivă face și prașilele — 
ne spune șeful fermei. Daca a se
mănat bine. îi vine acum 
prășit. Pe această solă a 
Gheorghe Ioniță și tot el 
mecanic. în cealaltă 
Ștefan Constantinescu 
efectua întreținerea 
capătul fiecărei sole 
tăbliță pe care scrie : 
mei, cine o conduce, cine a semănat 
și prășește mecanic, echipa care 
prășește manual, cultura, hibridțil 
sau soiul folosit, densitatea plante
lor. Aceste tăblițe au dat naștere 
unor adevărate întreceri între ferme, 
echipe și mecanizatori. Fiecare vrea 
ca tarlaua lui să fie cît mai arătoasă, 
să rezulte de la prima vedere că 
acolo s-a muncit bine. Să-i vedeți pe 
cooperatorii noștri cu cită grijă

Dumitru Cipu. 
prașila mecanică la 

Pe un tractor lucrează 
mecanizator care a semănat, 
regulă ? „De mai mulți ani, 
mecanizatorul care a semănat

ușor la 
semănat 
prășește 
a lucratsolă

și tot el va 
culturii. La 
am fixat o 
numărul fer-

prășesc pentru n păstra densitatea 
optimă a plantelor !“.

Ce densități au principalele cul
turi prăsitoare acum după răsărire, 
la cooperativa agricolă din Miloșești ? 
— întrebăm. „La sfecla de zahăr, 
care ne-a răsplătit zorul la semănat, 
avem peste 320 000 plante la hectar 
din care, prin rărit, vom păstra pen
tru recoltare 100 000 plante, afirmă 
președintele cooperativei agricole. La 
floarea-soarelui au răsărit 55 000 
plante la hectar, iar la recoltare vor 
rămine 45 000—47 000. La porumb, din 
cele 75 000 fire la hectar care au 
răsărit vom păstra 55 000—60 000 
plante".

Șt în alte unități agricole se mun
cește intens la întreținerea culturi
lor. Pe terenurile cooperativelor 
agricole Cocora, Colelia, Grindu, 
Girbovi, Valea Măcrișului și Mana- 
sia, prima prașilă manuală și meca
nică la sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui s-a încheiat. Și în aces
te unități se respectă măsura 
luată de comandamentul jude
țean pentru agricultură, ca meca
nizatorii care au semănat să execu
te, pe suprafețele respective, lucră
rile de Întreținere.

Am văzut, peste tot. cu cită grijă 
mecanizatorii și cooperatorii urmă
resc păstrarea umidității in sol. 
Toate buruienile sînt tăiate cu grijă, 
iar pămîntul se afinează ușor. Cuți
tele cultivatoarelor sînt reglate pen
tru a pătrunde Ia o adincime de 
4—5 cm, avînd discuri de protejare 
a plantelor pe rînd. Pentru ca orga
nele active ale cultivatoarelor să 
taie buruienile și să distrugă crusta 
solului, la terminarea zilei de lucru, 
dar și peste zi, sînt controlate și, 
după caz, sînt înlocuite cu altele 
ascuțite. Menționăm, de asemenea, 
că lucrările de întreținere se desfă
șoară sub îndrumarea directă și 
controlul șefilor de fermă, al specia
liștilor.

Mihai VISOIU 
corespondentul „Scînteii

în zona de cimpie a județului 
Mehedinți, unde semănatul s-a în
cheiat mai devreme, culturile pră
sitoare au răsărit uniform și se pre
zintă viguroase. In ce ritm se efec
tuează lucrările de întreținere ? In 
unitățile de pe raza consiliului 
agroindustrial Recea, 
sută din suprafețele 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
porumb sînt amplasate în sistem iri
gat.. S-au prevăzut, așadar, produc
ții mari, în raport de aceste condiții. 
Și hotărîtoare pentru realizarea 
acestor producții este activitatea ce 
se desfășoară în această perioadă. 
La cooperativa agricolă din Opri- 
șor, munca în cîmp a început încă 
de la ivirea zorilor. Parcurgem o 
parte din sola de 150 hectare cu 
sfeclă de zahăr. Culturile sînt 
curate. „Zilnic — ne spune Iulian 
Drugă, președintele unității — avem 
în cimp peste 2 200 cooperatori. 
Prima prașilă manuală la sfecla de 
zahăr am și încheiat-o în mai puțin 
de două zile. Pînă în seară, termi
năm această lucrare și pe cele 220 
hectare cu floarea-soarelui. Trecem 
de astăzi și la efectuarea prașilei 
manuale pe cele 200 ha cu fasole". 
Porumbul a răsărit și arată bine. 
Inginerul-șef al unității. Nicolae 
Vîlcea, verifică permanent starea de 
vegetație a culturii și, împreună cu 
șefii de ferme, stabilește pe care 
solă anume se poate începe prașila 
manuală.

In după-amiaza zilei ajungem și 
în cîteva unități — cooperativele 
agricole Cujmir, Salcia, Obîrșia. de 
Cimp și Dîrvari — de pe raza con
siliului agroindustrial Obîrșia de 
Cîmp. Ne convingem că locuitorii 
satelor, tineri și vîrstnici, au o_ sin
gură preocupare : culturile să fie 
bine întreținute,

— Cîți oameni aveți astăzi la pra
șila manuală ? — îl întrebăm pe to
varășul Alexandru Dugăiașu, orga
nizatorul de partid. După ce face un 
calcul pe unități și culturi — așa 
cum a fost repartizată forța de 
muncă — organizatorul de partid ne 
spune : „Numai pe solele ocupate 
cu sfeclă de zahăr și floarea-soare
lui acționăm cu 5 500 de cooperatori. 
Alți 1 200 de cooperatori muncesc la 
plantarea legumelor. Am început și 
prima coasă la lucernă și am rea
lizat la nivelul consiliului agroin
dustrial peste 6 500 tone siloz".

în acest consiliu reținem și un

peste 30 Ia 
ocupate cu

aspect care, credem, se cuvine evi
dențiat : toate cadrele de la nivelul 
comunelor și unităților se află tot 
timpul in cimp, acolo unde se cere 
activitate intensă, temeinic organi
zată. și muncesc alături de coopera
tori și mecanizatori. In felul acesta, 
cu fiecare oră, munca devine mai 
spornică și cresc suprafețele elibe
rate de buruieni. Și în unitățile de 
pe raza consiliilor agroindustriale 
Gruia, Bălăcița, Devesel și Gogoșu 
T- tot din zona de cimpie și unde 
culturile s-au dezvoltat mai repede 
— lucrările de întreținere se desfă
șoară pe un front larg.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii

O întrebare exactă, un 
răspuns exact. A actiona pentru 
perfecționarea stilului de muncă, 
pentru o conducere cit mai eficientă 
Înseamnă a analiza permanent, atent 
și exigent ceea ce este pozitiv și 
trebuie dezvoltat și ce carențe se 
manifestă, spre a fi înlăturate. în 
activitatea organului de conducere 
colectivă, organul operativ al auto- 
conducerii muncitorești. De aceea, la 
inceputul Investigației noastre, am 
adresat atît președinților consiliilor 
oamenilor muncii, cit și directorilor 
din cele patru întreprinderi urmă
toarea Întrebare : care a fost struc
tura problemelor ce au făcut anul 
trecut obiectul analizelor în organul 
de conducere colectivă, ce concluzii 
ați desprins pentru strategia activi
tății din acest an ?

Corina Onise, secretarul comitetu
lui de partid, președinte al consi
liului oamenilor muncii de la Între
prinderea „Flamura 
obișnuim 
începutul 
rui an, înainte de 
a alcătui temati
ca orientativă a- 
nuală a activită
ții consiliului oa
menilor muncii, 
să revedem struc
tura problemati
cii analizate in anul 
am examinat in organul de conduce
re colectivă 64 de probleme — anali
ze, informări, rapoarte de activitate 
ale comisiilor pe domenii. Conținutul 
lor a avut următoarea structură : 
probleme consacrate progresului 
tehnic — 5 ; probleme vizînd cali
tatea produselor — 10 ; probleme 
consacrate costurilor de producție — 
8 ; probleme legate de creșterea pro
ductivității muncii — 2 ; analize pe 
bază de bilanț — 4 ; analize ale ac
tivității secțiilor de producție — 8 ; 
rapoarte ale activității comisiilor pe 
domenii — 6 ; analize ale stilului de 
muncă al biroului executiv al con
siliului oamenilor muncii — 2 ; in
formări asupra desfășurării întrece
rii socialiste — 2 ; analize asupra 
normelor de consum — 4. în
— 51. Celelalte teme au vizat 
blematica socială.

Ce concluzii se desprind din 
liza acestei structuri. Cel 
două : a) că agenda de lucru 
dințelor consiliului oamenilor 
cii este încărcată, revenind în 
5,3 probleme pentru fiecare ordine 
de zi. Dacă adăugăm și faptul că 
punctul «probleme curente» conține, 
de regulă, alte 3—4 probleme, această 
concluzie devine și mai clară ; b) că 
problemele legate de perfecționarea 
stilului de conducere ocupă o pon
dere restrînsă în structura generală 
a tematicii anuale a activității con
siliului

Și tăcerea este un râs 
puns
nilor muncii de la alte două uni
tăți — „Balanța" și întreprinderea 
mecanică — n-au fost în măsură 
să dea nici măcar un răspuns apro
ximativ la întrebarea adresată. De 
ce ? Pentru că, pînă la data do
cumentării noastre, nu avuseseră 
curiozitatea să facă o asemenea a- 
naliză în legătură cu structura pro
blemelor examinate în ședințele or
ganelor de conducere colectivă in 
fruntea cărora se află. Am propus 
celor doi președinți ai consiliilor 
oamenilor muncii, Nicolae Bîrsan și 
Liviu Popidan, să analizeze această 
problematică în timpul documentă
rii noastre. Ce-a rezultat ? Iată, pe 
scurt, structura problematicii anali
zate în anul trecut și trimestrul I 
1986 : probleme de organizare a pro
ducției și a muncii — 8 la „Balan
ța", 9 la întreprinderea mecanică ; 
probleme de analiză a eficienței e- 
conomice — 9 la „Balanța", 7 la în
treprinderea mecanică ; probleme 
privind promovarea progresului teh
nic și calitatea producției — 6 la 
„Balanța". 5 la întreprinderea meca
nică ; probleme privind stilul de 
conducere — 3 la „Balanța", nici una 
la întreprinderea mecanică ; pro
bleme ale pregătirii forței de muncă
— 3 la „Balanța", 2 la întreprinde
rea mecanică ; alte probleme (in
vestiții, de eficiență economică) — 
5 la „Balanța" și 4 la întreprinde
rea mecanică ; „probleme curente"
— 35 la „Balanța" și 28 la între
prinderea mecanică. Un raport între 
problemele de fond ale activității 
economice și „problemele curente" 
(in care cei doi președinți au inclus

ca la 
fiecă-

roșie" : „Noi

anterior. In 1935

oamenilor muncii".

că 
si 

era 
de

tn momentul în care 
scrii sau pronunți nu
mele oricărei între
prinderi forestiere de 
exploatare si trans
port. gîndul te fură 
spre poale de codru 
verde. Instantaneu, in 
cîmpul vizual apare 
tradiționala tapină. 
iar auzul este inundat 
de reverberațiile ..hei- 
rup“-ului.

— Natura sigur 
este aceeași ca- 
atunci cînd tapina 
principalul mijloc
muncă al forestierilor, 
dar tehnicile si tehno
logiile de exploatare 
și preindustrializare a 
lemnului s-au 
bat destul de 
ultimul timp, 
ne inginerul 
Morariu. 
Întreprinderii 
tiere de exploatare si 
transport .Bistrița. . In 
ultimii trei ani. mun
citorii si specialiștii 
noștri, prin efort de 
gîndire si acțiuni 
practice, au conceput 
si materializat nu mai 
puțin de 30 raționali
zări. inovații si inven
ții. care, fără nici o

schim- 
mult in 
ne spu- 

Traian 
directorul 

fores-

total 
pro-
ana- 

puțin 
a șe- 
mun- 
medie

Președinții consiliilor oame-

situații, referate, cereri de locuințe, 
contestații, cereri de intrare in mu
nicipiul Sibiu etc.) arată un echi
libru cu totul și cu totul nefiresc : 
34 de informări și probleme de ana
liză și 35 de „probleme curente" la 
„Balanța" și 32 față de 28 la între
prinderea mecanică. Ca să nu mai 
spunem că, la o analiză atentă a 
acestei structuri, apar limpede cîteva 
deficiente de fond : absenta aproape 
totală a problemelor de perspectivă, 
absenta completă a studiilor și ne- 
cuprinderea, datorită supraincărcării 
agendei de lucru, a circa 30 la sută 
din alte atribuții stabilite de lege 
ca sarcini obligatorii pentru orga
nele de conducere colectivă din în
treprinderi.

— Ce observații ati avea de făcut 
acum, cînd aveți tn față oglinda *- 
gendei de lucru a consiliului oame
nilor muncii 1 — l-am întrebat oe 
cei doi președinți.

Nicolae Bîrsan i „Nu mă așteptam 
să avem un asemenea «chillbru ne-

firesc intre problemele majore, de 
fond, și problemele curente, de ru
tină. Se impune «ă sxaminăm ime
diat, și cu toată seriozitatea, modul 
de elaborare a planului de muncă, 
de concepere a agendei de lucru a 
consiliului oamenilor muncii. Nu se 
poate ca problemele de rutină să 
ocupe, ca număr, un volum egal cu 
cele consacrate activității economica 
propriu-zise, calității ei“.

Liviu Popidan : „Acum, după ce 
am examinat structura problemelor 
analizate, îmi dau seama că nu am 
asigurat c£a mai bună planificare. 
Personal, am o experiență de scurtă 
durată în această muncă. N-am 
participat, de cînd îndeplinesc func
ția de președinte al consiliului oa
menilor muncii, la nici un schimb 
de experiență pe această temă și 
nici pe alte teme vizînd activitatea 
organelor de conducere colectivă".

Conducerea colectivă în
seamnă gîndire colectivă. 
„Condiția esențială pentru a impri
ma unei analize un conținut precis, 
o direcție clară — ne spune tova
rășul inginer loan Botezan, directo
rul întreprinderii de pielărie, încăl
țăminte și marochinărie — este să 
stabilești de la început «punctajul», 
strategia ce trebuie adoptată pen
tru ca ea să fie cît mai aprofunda
tă și să ofere posibilitatea luării unor 
decizii optime, în deplină cunoștin
ță de cauză. în funcție de comple
xitatea temei, noi stabilim încă din 
planul de muncă colectivul care ur
mează să elaboreze analiza respec
tivă și pe coordonatoj-ul acestui co
lectiv. De pildă, în luna martie am 
analizat într-o ședință comună (a 
comitetului de partid și a consiliu
lui oamenilor muncii) modul în care 
se îndeplinește programul prioritar 
de creștere mai accentuată a pro
ductivității muncii. Colectivul de re
dactare a raportului a fost alcătuit 
din cinci tovarăși — responsabilul 
comisiei de resort a C.O.M., ingi- 
nerul-șef, doi specialiști, precum 
și un reprezentant al oamenilor mun
cii — iar coordonarea lui s-a făcut 
de către secretarul adjunct al comi
tetului de "■ 
nomice".

Analiza 
devâr, un 
nu numai 
ordin tehnic și organizatoric pentru 
creșterea productivității muncii — 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii, înnoirea și moderniza
rea produselor (toate produsele ce 
vor fi fabricate în anul 1987 se află 
în fază de proiectare și reproiecta- 
re, care se va încheia pînă la sfîr- 
șitul semestrului I), introducerea 
progresului tehnic — dar și pe cele 
legate de munca omului (necesitatea

partid cu probleme eco-
respectivă a fost, într-a- 
model de analiză, vizîhd 
posibilitățile potențiale de

policalificării, a omogenizării forma
țiilor de muncă, a creării unui cli
mat de muncă propriu unei inalte 
productivități), inclusiy pe cele le
gate de stilul de muncă al unor ca
dre de conducere din secții și ate
liere, care cred că sînt mai efi
ciente dacă 
Cum să nu 
re activă la 
deciziilor, o 
legătură cu problema pusă in discu
ție și-au spus cuvîntul .atît cadre
le cu munci de răspundere, care fac 
parte din consiliul oamenilor mun
cii. cît și oameni care lucrează direct 
în producție.

O cu totul altă imagine îți ofe
ră multe din „analizele" efectuate de 
alte consilii ale oamenilor muncii. 
Circa 70 la sută din problemele a- 
nalizate în consiliile oamendor mun
cii de la „Balanța" și întreprinderea 
mecanică sînt „fotografii" statice ale 
temelor puse tn dezbatere, care ve
hiculează cifre în dreapta și in stin
gă, fără a argumenta — în cazul 
celor pozitive — cum s-a ajuns la 
obținerea lor, cum s-a implicat or
ganul -if conducere colectivă sau 
măcar o parte dintre membrii lui 

. in soluționarea lor. Sau fără a a- 
naliza — în cazul celor negative — 
cauzele care au generat asemenea 
situații, cine anume din cadrul con
siliului oamenilor muncii, pentru că 
acesta este un organism format din 
oameni care muncesc mai bine sau 
mai puțin bine, sau consiliul în to
talitatea lui, poartă răspunderea pen
tru ele. Am văzut multe din aces
te „analize" și ele poartă semnătu

ra — cui cre
deți ? — a unor 
șefi de compar
timente sau sec
toare care răs
pund practic de 
activitatea în a- 
cest domeniu. A- 
tunci ce anali
zează consiliul 

i ? Rapoarte în- 
care și-au înde-

că sînt mai 
aplică „metode dure", 
determine o participa- 
dezbateri, la adoptarea 
asemenea analiză ? In

oamenilor muncii 
tocmite de cei < 
plinit sau nu și-au îndeplinit atri
buțiile ce le revin ? Evident, dacă 
aceste analize ar fi întreprinse de 
către comisiile pe domenii — și a- 
ceasta este una din rațiunile lor de 
a fi — de către colective de spe
cialiști, ele ar aduce în dezbatere 
probleme majore, ar viza și stilul 
de 
ne, 
ze 
ții 
ducerii activității 
este că multe din aceste analize plu
tesc în generalități, mimează efi
ciența. Este semnificativ faptul că, 
în fața unor astfel de „materiale", 
în cele două consilii ale oamenilor 
muncii din unitățile amintite nu s-a 
făcut în cursul anului trecut nici o 
interpelare, nu s-a cerut nici unui 
cadru de conducere să raporteze 
pentru nerezolvarea unei probleme 
critice (iar la „Balanța", ca să dăm 
un exemplu, imobilizările în stocuri 
supranormative sînt de ordinul mi
lioanelor).

conducere de la diferite eșaloa- 
ar fi ceea ce se cheamă anali- 
profunde, eficiente, cu implica- 
largi asupra perfecționării con- 

economice. Clar

O mentalitate nouă față 
de răspunderea de a con
duce întreprinderea. ”Avet* 
dreptate — ne spuneau, parcă s-ar 
fi vorbit, directorii celor două în
treprinderi. Nu avem toate docu
mentele consiliilor oamenilor muncii 
puse la punct, dar rezultate bune 
să știți că avem". Formal, acest 
punct de vedere poate fi acceptat. 
Da, cele două întreprinderi au re
zultate bune — și ele exprimă e- 
forturile oamenilor muncii din a- 
ceste unități. Dar cine dacă nu pre
ședinții consiliilor oamenilor mun
cii, directorii întreprinderilor trebuie 
să-și pună cei dinții problema cum 
pot fi optimizate aceste rezultate prin 
prisma asigurării unei conduceri cît 
mai eficiente, care să angajeze, in 
egală măsură, toate forțele colecti
vului, să elimine orice irosire a e- 
nergiilor sale creatoare. Iar acest 
lucru cere, efectiv, un stil de mun
că modern, care să îmbine funcții
le autoconducerii 
previziune, 
dinamizare 
punderile 
cii pentru _____ ______ _
îndeplinirea planului. în condițiile 
actuale nu mai satisface constatarea 
că o unitate sau alta își îndepli
nește sarcinile de producție, ci este 
important ca organele de conduce
re colectivă, în primul rînd pre
ședinții consiliilor oamenilor muncii 
și directorii întreprinderilor, să a- 
dopte astfel de metode de conduce
re incit să asigure o înaltă eficien
tă economică.

muncitorești — 
organizare, coordonare, 
și control — cu răs- 

fiecărui om al mun- 
rezultatele obținute în

Investigația noastră a demonstrat că în timp ce la unele întreprin
deri există o valoroasă experiență în acest domeniu, în altele se resimte 
lipsa de contact cu experiența înaintată, cu rezultatele ei pozitive. Asu
pra acestei situații ar trebui să reflecteze mai atent - și să intervină 

municipal de partid. Pentru ca acest „contact" cu 
în domeniul conducerii să se producă mai repede.

operativ — comitetul 
experiența înaintată 
mai organizat.

Constantin PRIESCU

O IDEE SI VALOAREA EI
exagerare. au revolu
ționat 
clasicul 
industrializare a 
nului.

Argumentele 
tei afirmații ne 
oferite 
Migoran. 
ciului control

tradiționalul, 
procedeu de 

lem-
aces- 

. . sint 
de Leontin 

setul servi- 
tehnic

electrică. carburanți, 
lubrefianti s-au 
nuat cu mult, 
cient ?“

Deocamdată, 
puțin pentru a 
lege factorii < 
la baza transformări
lor care au avut loc 
la Ilva Mică. Susenii

dimi- 
Sufi-

Cel 
i inte- 
ce stau

rilor si a mâinilor lor 
a luat naștere tele- 
sortatorul mecanic 
pentru bușteni de 
foioase. deocamdată 
utilaj unic in tară.. A 
costat 1,5 milioane lei. 
Iar printr-o funcțio
nare ireproșabilă, la 
centrul de preindus-

triteni sint însă cu 
mult mai numeroase. 
Procedeul aburirii in
directe. de pildă, se 
remarcă prin consum 
minim de agent ter
mic. reducerea la ju
mătate a timpului de 
aburire. îmbunătăți
rea calității chereste-

Noul și profesia de forestier
de calitate si pre
ședintele comisiei in
ginerilor și tehnicie
nilor din întreprinde
re : ..Sintetic, in ulti
mii trei ani s-au ela
borat si aplicat trei 
invenții, alte 17 fiind 
în fază de întocmire a 
documentațiilor, pro
ductivitatea muncii 
s-a dublat în unele 
sectoare de activitate, 
calitatea cherestelei a 
crescut substantial, 
efortul fizic s-a redus 
pînă la limita apăsă
rii pe buton, consu
murile de energie

Bîrgăului, Lunca II- 
vei, Bistrița Bîrgăului, 
care au dat o altă re
zonantă activității fo
restiere 
Rodnei.
Birgăului si Călimani. 
Muncitorii Ioan Suciu 
și Denghel Walter, 
maiștrii Leon Trișcaș 
și loan Urac, inginerii 
Emil Pleșca si 
xandru Baias. la 
am putea adăuga i 
te alte nume, 
fost și nici nu 
putea fi adeptii 
riei de dragul teoriei. 
Din neodihna gindu-

in munții
Tibleșului,

Ale- 
care 

mul- 
n-au 

i ar 
teo-

lemnului. 
Dublarea 

mun- .

trializare Ilva Mică, a 
permis implementarea 
unei noi tehnologii. cu 
totul inedite, care se 
numește Circuit auto
matizat al 
Efectele ?
productivității 
cii. cantitatea de lemn 
rotund prelucrat pe 
schimb crescînd de la 
4 metri cubi la 8 me
tri 
de 
tri 
in 
oamenilor 
simțitor.

Realizările tehnice 
ale forestierilor bis-

cubi. cu tendința 
a ajunge la 10 me- 
cubi. in condițiile 

care efortul fizic al 
s-a redus

lei. Instalația meca
nizată pentru antisep- 
tizarea cherestelei de 
foioase asigură numai 
îptr-un singur an re
ducerea pierderilor cu 
circa 3 000 metri itubi 
de lemn. Circularul 
multiplu pentru sec
ționat lemn subțire, 
extractorul de cheres
tea si alte utilaje au 
permis aplicarea unor 
noi tehnologii de lu
cru mecanizate.

Oaspeții forestieri
lor din județul Bis- 
trifa-Năsăud, sosiți in 
schimb de experiență 
de la Piatra Neamț si

Pitești. Reghin si Baia 
Mare. Cluj-Napoca si 
Sibiu, din alte părți, 
de la institutul de cer
cetări de profil din 
București, au avut de
sigur ocazia să vadă 
toate aceste realizări. 
Unii le-au si aplicat 
deja cu bune rezulta
te. Dar aici 
apar mereu, 
ritm care 
posibilitățile 
nizare a unor 
buri de
Obiectivul pe care si 
l-au propus forestierii 
bistriteni îl reprezin
tă dublarea producti
vității muncii pe în
treaga întreprindere. 
Dar nu pînă la 
tul cincinalului 
ci cu doi ani.în 
adică pînă la 
lui 1988. Idei 
există. Cum apreciază 
valoarea lor practică

. ceilalți forestieri din 
tară ? O vor arăta re
zultatele.

noutătile 
intr-un 

depășește 
de orga- 

schim- 
experientă.

sfirsi- 
actual. 
avans. 
finele 

deci

Ghcorqhe 
CRIȘAN 
corespondentul
„Scînteii"
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r Mutarea nwarăsalui Nicolae Ceausescu la adunarea solemnă consacrată aniversării 
partidului - document de excepțională însemnătate teoretică si practică

PARTIDUL - centrul vital al națiunii noastre
primăvara Cu deplină încredere

poporului
apoi 
viu 
de 

cu-importanta
de tovarășul 

la Adunarea so- 
aniversării a 65

Am ascultat la televizor și 
am citit in presă, cu cel mai 
interes și cu un sentiment 
admcă satisfacție, 
vintare rostită 
Nicolae Ceaușescu 
lemna consacrată
de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român. Ca cetățean al 
acestei țări, ca femeie și mamă, mă 
simt datoare să arăt că am fost 
profund impresionată de bogatul 
conținut de idei și semnificații ce 
se degajă din această amplă cu- 
vintare a secretarului general al 
partidului, in care se face o trece
re in revistă a mărețelor realizări 
ale poporului' nostru obținute in 
anii socialismului, sub înțeleaptă 
conducere a partidului, a fiului său 
iubit și încercat, care de mai bine 
de două decenii se află la cirma 
destinelor partidului și patriei. In
tre aceste realizări de prestigiu se 
detașează cele aparținînd epocii de 
aur a istoriei poporului nostru — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". însăși 
înfățișarea județului Vaslui, a mu
nicipiului cu același nume in care 
locuiesc și-mi cresc copiii sint o 
minunată .creație a acestei epoci.

Inima mea de mamă a 9 copii și 
de bunică a 5 nepoței a vibrat în
deosebi la frumoasele cuvinte ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu re
feritoare la înalta îndatorire ’ a 
femeii, a familiei de a contribui la 
menținerea tinereții și vigorii po
porului român. Mi s-au întipărit 
adine in minte acele cuvinte ale 
sale prin care se sublinia că avem 
răspunderea și îndatorirea, așa cum 
au făcut-o de-a lungul secolelor 
strămoșii noștri, să păstrăm și să 
dezvoltăm ființă poporului ro
mân. Copiii, spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă vii
torul națiunii 1 Intr-adevăr, tot 
ceea ce realizăm nu ar avea nici un 
sens dacă nu s-ar asigura vigoarea 
și tinerețea națiunii. Copiii sint 
primăvara poporului nostru, sint 
viitorul nostru.

Așa este. Soțul meu este con
structor. A pus umărul la înălța
rea de noi edificii economice și so
ciale in județul nostru. Și ca el 
sint zeci de mii in țară. Pentru cine 
construim dacă 
noștri ? Pe la 
mulți copii se 
cinstire, pentru 
țiă. Gindim că 
deajuns datoria
ai crescut mai mulți copii și educin- 
du-i cum se cuvine spre a fi cetă
țeni de nădejde ai patriei socialis
te. demni continuatori ăi vitejilor

înaintași despre care ne vorbește 
istoria zbuciumată a acestor stră
vechi plaiuri românești.

In familia noastră au răsărit și 
s-au înălțat nouă vlăstare și fie
care a devenit, sau este pe cale de 
a deveni, un bun specialist, un 
om util societății, care, cu atîta ge
nerozitate, sprijină mama și copi
lul. Datorită condițiilor create, toți 
copiii mei au urmat sau urmează 
școli : am o fiică profesoară, o alta 
inginer electronist, două fiice stu
dente — la medicină și la informa
tică — și patru elevi pe la diferite 
școli. Am toate motivele să 
mîndră de urmașii mei.

De aceea, sînt și mai mult de 
acord cu sublinierea din cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că nașterea și creșterea copiilor 
constituie una din îndatoririle su
preme ale fiecărei familii și, în pri
mul rind, a femeilor. Partidul și 
statul nostru acordă cea mai mare 
atenție și un substanțial sprijin 
material familiilor cu copii, face 
totul pentru ca tinăra generație să 
se bucure de tot ce este necesar 
spre a se dezvalta armonios — 
fizic si moral, toate acestea fiind 
expresia concretă a politicii demo- 

a partidului. ■ a 
față de viitorul

grafice umaniste 
răspunderii sale 
țării.

Lenta
Vaslui

fiu

PADURARU

in viitorul patriei
și emoționant 
cuvîntarea to- 

Ceaușescu rosti- 
solemnă consa-

Bogat, profund 
tezaur de idei, 
varășului Nicolae 
tă la Adunarea 
erată celei de-a 65-a aniversări a
P.C.R. pune din nou in evidență 
grija partidului nostru,'a secreta
rului general al partidului pentru 
viitorul națiunii noastre. ..în acest 
moment jubiliar — sublinia to
varășul Nicolae. Ceaușescu —■ pu
tem declara, cu toată convingerea, 
că privim cu deplină încredere 
viitorul poporului, al patriei noas
tre, al socialismului și comunis
mului ! Avem un program de lar
gă perspectivă, pînă în anul 2000, 
Avem un puternic partid revolu
ționar și. mai presus de toate, 
avem un minunat popor, care, în 
întreaga sa istorie milenară, nu s-a 
plecat niciodată în fața asuprito
rilor, a luptat și a dat cele mai 
mari sacrificii pentru a-și păstra 
ființa, pentru a-și apăra existența, 
iar astăzi urmează cu încredere 
politica Partidului Comunist Ro
mân, care răspunde. pe deplin in
tereselor vitale ale întregii națiuni, 
ale asigurării viitorului fericit al 
patriei noastre ! Toate acestea ne 
dau tot dreptul să privim cu încre
dere viitorul patriei, victoria socia
lismului și comunismului pe pă- 
mintul României 1“

în tot cursul existenței sale parti
dul nostru a fost mereu cu fața la

ÎNTĂRIM PRIN FAPTE UNITATEA Șl COEZIUNEA 
DE MONOLIT A PARTIDULUI

(Urmare din pag. I)

nu pentru urmașii 
noi. familiile cu 
bucură de multă 
că asa este tradi- 
nu ți-ai făcut în- 
către țară dacă nu

susținute pentru a în
tări rolul conducător 
al partidului în toate 
domeniile vieții eco- 
nomico-sociale. Și a- 
ceasta prin implicarea 
mai profundă în solu
ționarea problemelor 
legate de realizarea 
sarcinilor de- plan, de 
ridicaFea 
superior

■ eficiență 
tivități 
prin 
coordonarea 
a activității 
dip fiecare 
productivă, prin întă-

la un nivel 
de calitate și 
a întregii ac- 

economice. 
îndrumarea și 

mai bună 
practice 
unitate

rirea spiritului mili
tant, revoluționar, de 
răspundere și discipli
nă in îndeplinirea în
datoririlor sociale, a 
sarcinilor încredințate 
fiecărui comunist, fie
cărui om al muncii. 
Ca promotori ai spi
ritului revoluționar in 
toate domeniile de ac
tivitate, comuniștii au 
datoria, așa cum a 
subliniat din nou, cu 
pregnanță, secretarul 
general al partidului, 
să acționeze perma
nent și cu fermitate 
pentru promovarea 
noului, să lupte, pen
tru eliminarea lipsuri-

lor, a atitudinilor îna
poiate față de muncă, 
a tot ceea ce frînează 
mersul înainte al so
cietății și contravine 
principiilor socialis
mului.

Toți comuniștii, toți 
oamenii muncii gălă- 
țeni se angajează să 
muncească cu dăruire, 
cutezanță și abnega
ție pentru a transpu
ne în fapte istoricele • 
hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea 
al partidului, consa
crate dezvoltării și în- ■ 
florini multilaterale 
a patriei noastre so
cialiste.

PERMANENȚA SPIRITULUI
REVOLUȚIONAR

(Urmare din pag. I)

imprimat un curs 
ideologice și poli- 

pent'ru formarea 
o conștiință înain- 

tovarășului 
desprinde

De la inalta tribună a Adunării 
solemne prilejuite de sărbătorirea 
gloriosului jubileu al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
„oricine vizitează România, orice 
om de bună credință poate con
stata uriașele transformări petre
cute in patria noastră, înnoirea 
orașelor și satelor, a patriei noastre 
in general". Iar aceste transfor
mări. ca să fie înfăptuite, au cerut 
gindire revoluționară, au cerut spi
rit revoluționar in muncă. Totul s-a 
transformat, s-a schimbat din te
melii. Orașele și satele s-au dez
voltat cu rapiditate extraordinară. 
Au fost ridicate mii și mii de edi
ficii industriale — repartizate in 
mod echilibrat in toate județele. 
Noua revoluție agrară — proces 
aflat in plină desfășurare — a de
terminat mutații profunde in valo
rificarea pămintului. mai cu seamă 
prin modernizarea muncii in acest 
important domeniu al economiei 
noastre naționale. S-au înălțat pre
tutindeni locuințe confortabile, im
punătoare instituții științifice.' de 
invătămînt si cultură, unități mo
derne de îngrijire a sănătății oa
menilor. In același timp, s-au pro
dus transformări radicale de ordin 
politic și social, s-a întărit si s-a 
dezvoltat continuu democrația so
cialistă. a fost 
nou activității 
tico-educative. 
omului nou. cu
tată. Din cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu 
ideea fundamentală că pentru toate 
aceste înfăptuiri a fost nevoie de 
o activitate uriașă. O activitate în 
centrul căreia se află partidul, ea 
exponent politic al poporului, avînd 
rolul istoric de a menține mereu 
viu spiritul revoluționar al comu
niștilor. al tuturor oamenilor mun
cii. „Partidul, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. reprezintă as
tăzi centrul vital al întregii na
țiuni, el este conștiința revoluțio
nară a poporului nostru".

Acum, tara noastră a intrat în- 
tr-o nouă etapă a dezvoltării sale. 
O etapă superioară, ce aduce in 
prim-plan. în spiritul și pe baza is
toricelor documente ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului, pro
blemele calității Si productivității 
muncii, ale eficientei economice. în 
general, ale trecerii de la dezvol
tarea extensivă la dezvoltarea in
tensivă. în soluționarea acestor 
probleme se pornește de la leali
tatea. relevată cu pregnantă dt to
varășul Nicolae Ceaușescu în cu
vîntarea rostită la jubileul partidu
lui. că „procesul revoluționar nu 
s-a încheiat și nu se va inekeia 
niciodată". Că. pe baza experienței 
României și a experienței mon
diale, „atit timp cit partidul nos
tru iși va păstra spiritul revoluțio
nar, se va călăuzi de principiile

se

socialismului științific. ale mate
rialismului dialectic și istoric, va fi 
de neînvins".

Ca și in celelalte etape, spiritul 
revoluționar trebuie să fie o stare 
activă a gîndului și a faptei, zi de 
zi, care să înaripeze și dinami
zeze voința de a înfăptui mai mult, 
mai bine, de a acționa în deplină 
concordantă cu cerințele timpului 
istoric, cu programele stabilite de 
partid. Dar a fi. azi. în actuala 
etapă, revoluționari „nu trebuie să 
uităm nici un moment — așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului — că pentru a asigura 
realizarea Programului partidului 
trebuie să organizăm întreaga viață 
economico-socială pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane in ge
neral". Din această perspectivă, a 
fi revoluționar înseamnă să te pre
gătești asiduu pentru munca de 
creație, să participi cu rezultate 
dintre cele mai bune la crearea de 
produse noi. cu performante supe
rioare. de mașini și instalații noi, 
să pui la inimă soarta proprietății 
socialiste, să-ti faci un obiectiv al 
eforturilor de zi cu zi din folosi
rea în mod gospodăresc a resurse
lor tării.

De o deosebită însemnătate 
principială si practică sînt apre
cierile și ideile formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu privind 
cerința ca Partidul Comunist Ro
mân să se manifeste in permanen
ță ca păstrătorul și purtătorul neo
bosit al spiritului revoluționar, să 
rămînă permanent tînăr, receptiv la 
tot ceea ce este nou. Viziunea se
cretarului general al partidului a- 
supra spiritului revoluționar este o 
viziune profund dialectică. în lu
mina ei, a fost subliniată. încă o 
dată, necesitatea de a se îmbogăți 
continuu teoria si practica revolu
ționară cu concluziile luptei înde
lungate a partidului nostru, cu ex
periența mișcării comuniste și 
muncitorești. Și de a avea totodată 
în atenție 
societatea 
general în 
te decurg
incumbă comunistului, revoluționa
rului de azi, dator să acționeze cu 
toată fermitatea pentru dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste și 
cooperatiste, pentru aplicarea hotă- 
rîtă a principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești. în 
acest context profund dialectic, vi
zionar. secretarul general al parti
dului a evidențiat rolul tot mai pu
ternic al democrației în activitatea 
si viata partidului, ca o expresie a 
democrației muneitorești-revolutio- 
riare a societății noastre. Pe baza 
experienței îndelungate, exemplare 
a partidului, a mărețelor transfor
mări revoluționare înfăptuite de 
popor, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat, in

magistrala sa cuvîntare, concluzia 
că. acționînd uniți, punind Ia baza 
faptei lor spiritul revoluționar, co
muniștii, toți fiii țării vor asigura 
intotdeauna mersul înainte al so
cietății. poporul însuși fiind în ori
ce împrejurare de neînfrint. mereu 
victorios. asigurînd înfăptuirea • 
exemplară a programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înălțare a României 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție.

Pentru fiecare comunist, pentru 
flecare om al tării a reieșit și mai 
limpede, cu o impresionantă forță 
de convingere, din cuvîntarea se
cretarului general al partidului, 
faptul că a fi revoluționar înseam
nă să vrei mai mult, să infăptuieșt'i 
mai mult. Ne dă dreptul să vrem 
mai mult, să înfăptuim mai mult 
capacitatea de muncă, de creație a 
întregului popor, hotărît să îndepli
nească exemplar obiectivele stabili
te de partid, indicațiile și orientă
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Dar îndeosebi ne conferă 
drept faptul că ne 
partid revoluționar. în 
eminent conducător 
tovarășul Nicolae
care se bucură de stima și încrede
rea întregului partid, a întregului 
popor : care este urmat cu dăruire • 
si abnegație patriotică, revoluțio
nară de întregul partid, de întregul 
popor.

viitor, a militat permanent pentru 
un viitor fericit pentru propășirea 
țării, pentru fericirea ei. pentru 
implinirea multilaterală a perso
nalității omului. Ca studentă și vi
itor medic, am simțit, asemenea 
tuturor colegilor moi de la Insti
tutul do medicină și farmacie din 
Tirgu Mureș, grija permanentă a 
conducătorului în'hlept al destine
lor poporului 
Nicblae 
rea și 
schimb 
care să 
rile socialiste 
poporului nostru. Pentru mine, pen
tru noi toți, studenții din centrul 
universitar Tirgu Mureș, magis
trala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din ziua de 8 
Mai constituie un cald și nou im
bold in muncă, 'fiind conștientă do 
faptul că învățămîntul românesc 
se găsește astăzi pe inalța traiec
torie a progresului, a continu-i 
modernizări, in care noi. tinerii, 
fără deosebire de naționalitate, 
avem nobila misiune de a ne spori, 
prin tot ce facem, gradul do parti
cipare la eforturile generale ale 
poporului nostru pentru realizarea 
obiectivelor înscrise în Programul 
partidului.

. Am avut marea șansă de a trăi 
și a mă forma in anii cei mai rod
nici din îndelungata istorie a 
poporului nostru, perioadă pe care 
cu mindrie patriotică o numim 
..Enoca Nicolae Ceaușescu". Desi
gur, nentru istoria unui oopor, 
această perioadă este scurtă. Dar 
cit de bogat este briantul acestor 
ani ! Pe lingă saltul uriaș în în
făptuirea industrializării și a noii 
revoluții agraro, s-au dezvoltat în- 
vățămîntul. știinla și cultura, a 
crescut nivelul de trai al tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate. Sint convinsă că 
tocmai datorită faptului că parti
dul a manifestat 
preocupare 
facultăți să 
competenți,

’ fost formați 
sonalitate înalta calificare 
sională se împletește strins cu 
spiritul revoluționar, cu dăruirea 
patriotică, poporul nostru a reali
zat în cîteva cincinale ceea ce 
trecut nu s-a înfăptuit în sute 
ani. Ca tînără, care, intr-un 
context nici nu puteam visa 
ajung medic _șau . specialist, 
conștienta, asemenea tuturor tine
rilor ' Studioși, ‘că inainte. in viitor, 
se' află alte 'și alte trepte 
cucerit. Este nevoie pentru ace 
de o foarte înaltă competență 
fesională și, in același timp, 
nevoie, așa cum ne învață 
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
rit revoluționar, de eforturi pentru 
a învinge greutățile, pentru a ne 
autodepăși, pentru a făuri 
lismul și comunismul pe 
României.
proiectul 
îndrăzneț 
comuniști.

nostru, tovarășul 
Ceaușescu, pentru crește- 
pregătirea tineretului ca 

uman deosebit de valoros, 
ducă mai departe cpceri- 

și comuniste ale

Lucrare de Cornelia I3NE3CU

■ cy

„OMAGIU”

ISTORIE

noile realități ce apar in 
noastră socialistă si in 
lume. Din aceste concep- 
firesc si exigentele care

acest 
conduce un 

frunte cu un 
revoluționar, 

Ceaușescu,

Simbol
al înaltelorPe vremea cind prețul libertății acestui pămint 

era sîngele ;
pe vremea cind idealurile noastre aveau aripile frinte, 
iar copiii ochii triști și întunecați ;
pe vremea cînd fericirea era prizonieră 
în seifurile domnilor cu palate ;
pe vremea cînd oamenii priveau, însetați, 
zborul păsărilor cerului, liber, 
chinuiți de coșmarurile gratiilor ;
pe vremea aceea, din trupul țării, se zămislea Partidul 
brad falnic, cu fruntea deasupra Carpaților, 
biruitor deplin în calea furtunilor.

virtuți ale 
poporului

s'

ființei 
convin-

socia- 
pămintul 
de . fapt, 
cel mai 
tinerilor

Acesta este, 
cel mai inalt, 
al nostru, al

Sorin TEODORESCU

lumină în salba de hidrocentrale a țării

o atit de mare 
pentru ca în școli și 
fie pregătiți specialiști 
că in toți acești ani au 
oameni în a căror per- 

profe-

ANTAL Klăra
studentă, secretar al Consiliului 
U.A.S.C. din Centrul universitar 
Tirgu Mureș

De la țărmul Mării, unde iți plimbase întristarea Ovidiu 
pînă ia cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare, 
de la Padeș, leagănul pandurilor lui Tudor, 
pînă la Turda, unde a căzut capul Viteazului, 
ramurile lui au cuprins toată Țara 
și ne-au unit pe noi, 
pe toți oamenii cinstiți ai României.

De atunci,
obrazul ni-l mîngîie purpura steagurilor; 
de atunci,
ne acoperă cu nemărg'nirea lui liberă, cerul ; 
de atunci,
idealurile noastre s-au îmbrăcat în aur ; 
de cînd, din trupul țării, 
s-a zămislit Partidul.

tnscriindu-și numele in ga
leria marilor eroi ai națiunii 
noastre, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. constituie, 
prin înaltul exemplu de. pa
triotism și spirit vizionar, un 
măreț simbol al idealurilor și 
virtuților poporului român. Fiu 
strălucit al acestui ponor de 
eroi, genial strateg al destine
lor noastre, conducător ce-și 
trage.-seva tinereții, a gîndirii 
și acțiunii sale revoluționare 
din legătura nemiilgrtă și 
permanentă cu. cei mr- m 
oamenii murșcli care con
struiesc această țară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este în
conjurat cu nețărmurită dra
goste și admirație, cu respecL 
tul și atașamentul întregii na
țiuni, care știe că, urmîndu-și 
neabătut conducătorul, răs- 
punzind cu entuziasm, prin 
fapte, chemărilor sale, înalță 
România pe noi trepte de ci
vilizație și asigură generațiilor 
ce vor veni o țară înfloritoa
re, unită, demnă, vatră a îm
plinirii celor mai cutezătoare 
vise și aspirații ale 
umane. Toate aceste 
geri m-au călăuzit în realiza
rea , lucrării pe. care i-am de
dicat-o drept omagiu.

Mihaî COSAN

----------------------------------------------------- Porțile de Fier II — o nouă constelație de

ENERGETICA ROMÂNEASCĂ ÎN PLINA DEZVOLTARE
Etapele dezvoltării puterii energe

tice a tării, factor de primă impor
tantă in evoluția economico-socială 
a unui popor, vorbesc 
despre justețea politicii 
nostru în acest domeniu.

Să pornim deci. în 
acestei realități, de la o ___ .
ferință. Puterea instalată , a tuturor 
generatoarelor electrice existente în 
anul 1938, anul cel mai prosper al 
României burghezo-moșierești. abia 
depășea 500 MW. din care 48 erau 
instalați în hidrocentrale, iar in nu
mai 4 la sută din localitățile tării 
pătrunsese integral electricitatea.

De la acest ..nivel" s-a pornit în 
anii de după eliberare. Ca și in ce
lelalte domenii, perioada 1945—1950 
a reprezentat, și pentru energetică, 
etapa refacerii potențialului distrus 
de război. în aceste condiții, Ple
nara C.C. al P.C.R. din octombrie 
1950 a aprobat planul de zece ani de 
electrificare a țării, care marchează 
astfel prima strategie în dezvolta
rea energeticii românești.

Anii ’50 au avut patru caracteris
tici deosebite în această strategie : 
trecerea la interconectarea grupuri
lor energetice și formarea unui sis
tem național energetic : construirea 
de termocentrale cu unități de pu
tere superioare performantelor ante
rioare ; producerea combinată de 
energie electrică și termică ; începe-

convingător 
partidului

întelegerea 
dată de re-

rea execuției primei mari hidrocen
trale românești — cea de la Bicaz. 
Ca urmare, au fost puse în func
țiune primele grupuri termoenerge- 
tice cu puteri unitare de 25 MW 
(Fîntînele — 1954,și Borzești 
de 50 MW (Paroșeni 
finalizează punerea 
turbinelor Bicazului i 
2X50 MW), care 
reprezenta, la 
vremea respecti
vă; cea mai mare 
centrală electri
că a țării.

Anii 
1965 
suflu 
primat de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și în

1955), 
i — 1956) și se 

în funcțiune a 
(4 X 27.5 MW și

Borzești și la Mintia' — Deva. în 
1969. primele grupuri de cite 210 
MW. în ce privește hidrocentralele, 
evoluția a fost, de asemenea, rapi
dă : în 1966 se pun în funcțiune 4 
turbine de cite 55 MW la centrala 
de pe Argeș, pînă în anul 1978 pu
terea instalată (a salbei de 17 cen
trale de pe rîul Argeș alungind la

Anina, s-a trecut la amenajarea nu
rilor Someș. Sebeș, Olt ș.a.

Anii ’80 continuă aceeași strategie. 
Congresul al Xll-lea al P.C.R. a 
marcat o nouă etapă in dezvoltarea 
energeticii românești, stabilind ca 
orientare principală, pentru cincina
lul 1981—1985, creșterea bazei ener
getice,

de 
aduc 
nou.

după 
un 

im-

Dimensiuni ale transformărilor 
din anii construcției socialiste

domeniul energeticii. Acest 
suflu se caracterizează prin creș
terea puterilor unitare ale tu'r- 
boagregatelor și trecerea la va
lorificarea resurselor de lignit ale 
țării, generalizarea acțiunii de fo
losire a potențialului hidroenerge
tic al nurilor interioare, al Dunării 
și Prutului. Concomitent cu aceasta, 
fapt care demonstrează potențialul 
tehnic al întregii noastre industrii, 
s-a trecut ia execuția utilajelor și 
echipamentelor energetice în țară. 
Sînt puse in funcțiune, la Luduș, 
primul grup de 200 MW în 1966 : la 
Ișalnița — Craiova, in 1967, primul 
grup termoenergetic de 315 MW ; la

409 MW. In vara anului 1970 au 
început să fie puse în funcțiune 
primele hidroagregate la Porțile de 
Fier I cu o putere unitară de 175 
MW — o adevărată performanță la 
vremea respectivă ; a urmat apoi, 
in 1972, primul agregat de 170 MW 
de la 
Lotru.

Anii 
bilită 
P.C.R., 
voltării centralelor pe cărbuni de la 
Oradea. Mintia—Deva. Borzești II ; 
s-a realizat marea termocentrală de 
la Rovinari cu putere instalată de 
1 720 MW, a început execuția cen
tralelor de la Turceni, a primei cen
trale pe șisturi bituminoase de la

hidrocentrala Ciunget de pe
’70, mergînd pe direcția sta- 
la Congresul al IX-lea al 

au continuat strategia dez-

accentuarea utilizării 
cărbunilor în pro
ducția de ener
gie electrică și 
termică, valori
ficarea potenția
lului hidroener
getic. construc
ția de centra
le nuclearo-elec- 
noilor surse de 

Pe baza acestor orien- 
indicațiilor secretarului' 

al partidului. tovarășul

trice, folosirea 
energie, 
țări. a 
general ______ _____ ____ T„
Nicolae Ceaușescu, au fost puse în 
funcțiune incă trei grupuri energe
tice de 330 MW la Turceni, centrala 
fiind in extindere cu două noi gru
puri, urmind să ajungă in curînd la 
puterea totală de 2 640 MW; s-a 
trecut la realizarea unor noi cen
trale cu puteri unitare de 50—120 
MW pentru valorificarea cărbunilor 
in energia electrică și termică, in 
diferite zone ale țării : Giurgiu, Iași, 
Govora, Drobeta-Turnu Severin, Su
ceava. Timișoara. Arad. Craiova, iar 
recent și la Bacău, Brașov, Slatina, 
Tg. Jiu.

Corespunzător hotăririlor Congre-

sului al XIII-lea al P.C.R., direcțiile 
privind dezvoltarea puternică și mo
dernizarea producției de energie e- 
lectrică in actualul cincinal au fost 
din nou reliefate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea 
rostită la Adunarea solemnă organi
zată cu prilejul aniversării a 65 de 
ani de la făurirea partidului : „Tre
buie să facem totul pentru a re
zolva in linii generale, pină in 1991), 
problema energiei, prin punerea in 
producție a noilor centrale electrice, 
inclusiv a celor nucleare, conform 
programului energetic. în același 
timp, este necesar să intensificăm 
cercetările pentru noi surse de ener
gie. pentru creșterea randamentelor 
și reducerea consumului de combus
tibil pe kilowatt-oră".

Un program îndrăzneț, cutezător, 
a cărui realizare începe să devină — 
prin eforturile de pină acum ale sta
tului, prin grija pe care a acordat-o 
și o acordă conducerea partWului 
acestei „inimi" a progresului țării — 
o certitudine. Certitudinea inaintării 
României, așa cum prevede Congre
sul al XIII-lea al partidului, spre 
un nou stadiu de dezvoltare. Certi
tudinea că în fruntea luptei pentru 
înfăptuirea, acestui obiectiv strategic 
se află ctitorul
izbînzi. secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

mărilor noastre

Incj. Constantin CIOCAN
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Obiective concrete, perspective cuprinzătoare
in acțiunea de policalificare

Calcule minuțioase, efectuate une
ori pe întreprinderi, secții sau pe 
fiecare loc de muncă atrag pe 
dată atenția prin saltul, adeseori 
spectaculos, pe care policalificarea îl 
determină în eliminarea timpilor 
morți, în valorificarea superioară a 
forței de muncă, in mobilitatea unor 
operații ținind tradițional de pro
fesii diferite, dar care astăzi iși re
clamă îngemănarea mai ales in cu
prinsul echipelor sau brigăzilor 
complexe. Impresionați, pe bună 
dreptate, de asemenea rapide creș
teri procentuale, organizatorii acțiu
nilor de perfecționare a pregătirii 
sint ușor cuceriți îndeosebi de înfă
țișarea de moment a policalificării șl 
mai puțin de premisele sau urmă
rile sale cu bătaie mai lungă, de im
plicațiile sociale profunde ale pro
cesului ca atare. Din această cauză, 
policalificarea, ca, de altfel, întreaga 
acțiune de perfecționare a pregăti
rii profesionale, riscă pe alocuri să 
fie judecată îndeosebi după propor
ții statistice și mai puțin după con
secințe practice.

Iar în orizontul consecințelor Își 
reclamă lntiietatea și exigențele noi, 
superioare, pe care fiecare curs de 
policalificare, o dată încheiat, le răs- 
fringe el însuși asupra întregului 
proces de organizare și de funcțio
nare a unei întreprinderi. Pentru că, 
să nu uităm, dacă însușirea celei 
de-a doua meserii la nivelul unui 
muncitor, dacă polideservirea mași
nilor sau stăpînirea unui înalt grad 
de automatizare sint imperative re
cunoscute ale producției moderne, 
asemenea cerințe înfățișează, între 
altele, și „particularitatea" că, o dată 
împlinite, organizarea de ansamblu 
a producției, a muncii nu mai poate 
rămîne „ca mai-nainte". întregul 
sistem organizatoric se cere riguros 
perfectat pe măsura noilor compo
nente superioare. Altminteri, ar Ii 
nu numai neeconomic, dar și absurd 
să se cheltuiască fie și numai o mică 
parte din energia socială pe care, fi
resc, o include orice proces de per
fecționare a cadrelor fără ca aceas
tă părticică să rodească sporit ince- 
pînd chiar din clipa Încheierii uneia 
dintre etapele acestui proces. O ase
menea risipă nimeni nu și-o mai 
poate îngădui.

Oricît de simplă, relația Înfățișată 
mai sus ilustrează limpede nevoia 
unor temeinice elemente pregăti
toare pentru reușita fiecărei acțiuni 
de policalificare. Aici improvizația, 
lucrul făcut „după ureche" sau în 
virtutea obișnuinței sint dintre cele 
mal păgubitoare fie și numai pentru 
faptul că introduc aproximația sau, 
mai bine-zis, o mentalitate „aproxi
mativă", acolo unde altitudinea 
ideilor și a faptelor este hotărîtă în\ 
microni. Mal mult poate decît orice 
alt demers științific, decît orice in
venție sau descoperire, fiecare curs 
de policalificare necesită o perspec
tivă cuprinzătoare și limpede, așa
dar gîndire anticipativi, spirit de 
JjreS.edțre’ 4 țșecvență în Împlinirea 
tuturor obiectivelor propuse. Sint 
oare Întotdeauna respectate aseme
nea cerințe ?

Întrebarea ca atare este cu atît 
mai actuală cu cît sistemul de per
fecționare a pregătirii profesionale

comportă acum legături strinse cu 
promovarea sau trecerea personalului 
muncitor in categorii și funcții, pe 
trepte și în gradații superioare. Pro
movarea muncitorilor in categoriile 
superioare de încadrare, de pildă, se 
poate face astăzi numai după însu
șirea de către aceștia a cunoștințelor 
și deprinderilor necesare exercitării 
unei a doua meserii, dovedită prin 
certificat de calificare (policalificare), 
iar promovarea personalului munci
tor, precum și trecerea 
gradații 
numai 
absolvit 
lificării 
ționare 
numai sub raportul proporțiilor, 
mai cu seamă al implicațiilor socia
le, al consecințelor sale in timp și 
spațiu, procesul perfecționării profe
sionale dobîndește acum valențe noi 
și complexe care fac cu atît mai ne
cesare măsurile pregătitoare temei-

acestuia în 
și trepte superioare se fac 
dacă respectivul angajat a 
și un curs de ridicare a ca
sau o altă formă de perfec- 

profesională. Așadar, nu 
ci

trimită, pînă cel mai tirziu la 17 fe
bruarie a.c., defalcat pe județe, uni
tăți și meserii numărul de muncitori 
ce se califică și se policalifică in 
anul 1986". Abstracție făcind de fap
tul că o asemenea adresă a riscat 
ușor Să ajungă „jos" peste termenul 
fixat ca limită de soluționare, pro
blema care se pune mai intii este 
dacă răstimpul indicat este intr-ade
văr suficient pentru efectuarea, la 
nivelul fiecărei întreprinderi, a unei 
analize temeinice, retrospective și 
prospective, pe care să se întemeieze 
în mod real defalcarea numărului de 
muncitori ce urmează să se polica- 
lifice în 1986. Știut fiind că1 chiar și 
numai programarea cursurilor de 
policalificare, cu implicații de tot 
felul in organizarea schimburilor de 
producție, in folosirea judicioasă a 
utilajelor, ridică probleme dintre 
cele mai spinoase la nivelul fiecărei 
Întreprinderi. Spre a nu mai insista 
asupra faptului că, din moment ce

EXIGENTE NOI, SUPERIOARE 
IN PERFECTIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE

nice, concentrarea astfel a energiilor 
incit la nivelul fiecărei întreprin
deri acțiunea ca atare să debuteze 
așa-zicind cu dreptul și să fie con
sacrată prin rezultate superioare.

Și prima măsură in vederea debu
tului promițător este, desigur, stabi
lirea dimensiunilor optime care, in 
cazul de față, se identifică în cifrele 
de școlarizare. O judecată dreaptă 
ne spune că, dată fiind importanța 
și amplitudinea actuală a policalifi
cării, cifrele de școlarizare se cer 
fixate pe temeiul analizelor, re
trospective și prospective, efectuate 
la nivelul fiecărei întreprinderi, care 
să stabilească necesarul de cadre ce 
urmează a fi policalificate, desfășu
rarea acestui proces pe ani, pe me
serii, pe linii de producție și pe ca
tegorii de încadrare, așadar toți 
factorii materiali și morali implicați 
în reușita acestui proces cu profun
de consecințe economice. Sarcinile 
de producție, curente și de perspec
tivă, sporul planificat de productivi
tate a muncii, obiectivele moderni
zării tehnologice și nu mai puțin 
structura profesională a forței de 
muncă, direcțiile ei de perfecțio
nare necontenită se cer luate în 
calcul cu rigoare, cu consecvență. 
Din păcate, rareori se procedează 
astfel ; procedeul cel mai la înde- 
mină rămîne fixarea unor cifre de 
școlarizare care „să cadă" în peri
metrul unui procent global, dinainte 
stabilit ca orientativ (dar, în reali
tate, este preluat întocmai) la nivel 
de centrală sau, eventual, de depar
tament economic.

Așa se face, de pildă, că, Ministe
rul industriei Construcțiilor de Ma
șini, prin adresa nr. 131071 din 
10. II. 1986, cere Centralei industriale 
de rulmenți și organe de asamblare, 
tar aceasta, la rindu-i, expediază în
tocmai adresa mai departe, între
prinderilor din subordine, ca „să se

ministerele și centralele identifică 
un "adevăr necontestat in relația : 
„calitatea producției depinde mai 
intii de calitatea muncii", firesc ar 
fi ca asemenea cifre, stabilite pe te
meiul analizelor concrete, să facă 
parte din planul economic anual al 
fiecărei unități de producție și apro
bate sau remise, așadar, inaintea în
ceperii primului trimestru, tocmai 
pentru ca pregătirile efectuate în și 
din această perspectivă să benefi
cieze de un cadru optim de aplicare. 
Altfel se ajunge ușor la improviza
ție, la practici formale, așadar la 
prioritate acordată procentelor, șl nu 
exigențelor vieții. In asemenea con
diții, cînd cifrele de școlarizare se 
stabilesc atît de aproximativ, pe te
meiul altor cifre globale și, am 
adăuga, abstracte, întreprinderii 
„Rulmentul" din Brașov, bunăoară, 
i-ar trebui, la nivelul cifrei fixate 
pentru anul 1986, circa 80 de ani 
pină să ajungă să-și policalifice ac
tualul număr de muncitori ; între
prinderii vecine de tractoare — circa 
90 de ani. Alte asemenea exemplifi
cări ar putea ilustra probabil dis
tanțe de.„ secole. Dar problema caro 
se pune astăzi și cu care se identi
fică însăși rațiunea policalificării 
este nu de a îndepărta... viitorul, ci 
de a-1 aduce cit mai aproape și a si
tua prezentul pe coordonatele cali
tății. Din această perspectivă, cum 
să se acționeze ?

— Cred că acțiunea de perfecțio
nare a pregătirii profesionale se 
cere astfel organizată Incit să con
stituie premisa, dar, totodată, și 
chintesența realizărilor economico- 
sociale din fiecare unitate de pro
ducție — ne-a spus tovarășul Dumi
tru Grigorescu, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
„Rulmentul". Ca atare, cifrele de 
școlarizare pentru policalificare tre
buie să fie elaborate pe baza unui

amplu plan de perspectivă, cu lua
rea in seamă a tuturor realizărilor 
șl obiectivelor privind moderniza
rea, perfecționarea producției, spo
rirea substanțială a productivității 
muncii, reducerea consumurilor ma
teriale și energetice etc. De pildă, în 
acest an și in cel viitor, noi trecem 
masiv la extinderea robotizării ; in 
acest scop avem un amplu program 
de colaborare cu Universitatea din 
Brașov, a cărui aplicare reclamă im
perios un adevărat salt in perfec
ționarea pregătirii profesionale, iar 
un asemenea salt trebuie să-l rea
lizăm pe măsura comandamentelor 
modernizării, cit și a posibilităților 
noastre, astfel amplificate, de spori
re a calității, a eficienței economice.

In aceeași ordine de idei, prof. 
Virgil Vasinca și loan Florea, in
spector principal și, respectiv, șeful 
serviciului de personal, învățămint 
și retribuire de la Combinatul de 
utilaj greu din Cluj-Napoca, au sub
liniat faptul că raportul strins sta
bilit acum între perfecționarea pre
gătirii profesionale și promovarea 
cadrelor trebuie luat ca stimulent, și 
nu ca limită în desfășurarea polica
lificării ; ca atare, ■ cifrele de școla
rizare trebuie să fie condiționate nu 
atît de fondul actual de retribuire, 
cît de obiectivele propuse și a- 
tinse în perfecționarea producției, 
de calitatea, de eficiența muncii, 
pentru că „noi perfecționăm ’ oame
nii nu doar pentru a-i avansa în
tr-o categorie superioară de Înca
drare, ci aceasta trebuie să fie pri
mită ca urmare firească a creșterii 
calității muncii depuse de fiecare 
pentru modernizarea producției".

In 1986, tehnica nouă a întreprin
derii de tractoare din Brașov este 
masiv îmbogățită ; numai noile a- 
gregate speciale modernizate, pen
tru prelucrări mecanice, se ridică la 
valoarea de 56 milioane lei ; iar a- 
semenea valori vor crește In anii ce 
vin. „Iată un argument esențial pen
tru care structura și ponderea poli
calificării In ansamblul perfecțio
nării forței de muncă se cer hotă- 
rite la fața locului și cu mult înain
tea etapelor respective de moderni
zare a utilajelor tehnice — ne-a de
clarat Delia Sirbu, inspector prin
cipal cu probleme de perfecțio
nare a cadrelor de la întreprinderea 
amintită. Pentru aceasta nu trebuie 
să pierdem nici o ocazie, și noi a- 
proape că am și pierdut-o pe prima, 
între altele și pentru că cifra de 
plan pe 1986 pentru policalificare 
încă nu ne-a
cată (11 aprilie 
cauză cursurile 
dacă vor putea 
semestrului".

— Și totuși, văd că cifra este cu
noscută.

— O cunoaștem pentru că am co
piat-o noi cînd am mers la torurile 
tutelare ; am luat-o astfel drept 
criteriu de orientare spre a ne pre
găti mai din vreme să solicităm su
plimentarea planului de policalifi
care în raport de nevoile sporite ale 
întreprinderii noastre.

fost oficial comuni- 
— n.n.), din care 
pe acest an abia 

începe spre sfîrșitul

i

galați: Un nou
de cultură pentru tineret

La Galați a fost inaugurată Casa 
de cultură a științei și tehnicii 
pentru tineret, edificiu realizat in
tr-o concepție arhitecturală și 
funcțională modernă, care se inte
grează armonios in peisajul arhi
tectonic contemporan al orașului 
de la Dunăre.

Expresie elocventă 
care partidul și statul
list, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal o poartă tinerei generații, 
asigurării tuturor condițiilor de 
muncă și de viață, educării și for
mării multilaterale, revoluționare, 
a tineretului, noul obiectiv cultu
ra] oferă pe deplin posibilitatea 
lărgirii continue a orizontului de

a grijii pe 
nostru socia-

. politice, profesionale.cunoștințe 
tehnico-științifice și de cultură ge
nerală al tinerilor, asigurind tot
odată cadrul optim in care aceștia 
să-și petreacă în mod plăcut și util 
timpul liber. .

Noul sediu al acestui lăcaș de 
cultură a fost construit de între
prinderea de antrepriză pentru 
construcții, montaj și reparații si
derurgice Galați, după un proiect 
realizat de Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu" București. Tre
buie subliniat, de asemenea, că la 
înălțaîea acestei moderne con
strucții o contribuție importantă 
și-au adus-o Combinatul siderur
gic Galați, întreprinderea de uti-

laj greu pentru construcții Galați, 
precum și beneficiarii înșiși, tine
rii gălățeni, care in cadrul șantie
rului local de muncă patriotică au 
efectuat lucrări în valoare de peste 
6 milioane lei.

O frumoasă sală de spectacole 
de aproape 500 de locuri, nouă săli 
care vor găzdui tot atitea cercuri 
tehnico-aplicative. biblioteca, sala 
de lectură, spațiile de cazare, toate 
dotările tehnico-științifice sint ele
mente constitutive ale unui com
plex cultural-educativ care va 
contribui la educarea comunistă, 
revoluționară a tineretului. (Ștefan 
Dimitriu, corespondentul „Scin- 
teii“).

Vocația patriotică
a cinematografiei românești

Dacă privim In ansamblu realiză
rile cinematografiei noastre, care s-a 
dezvoltat în toate genurile — filme 
artistice de lung metraj. documenta
re, filme științifice, filme de anima
ție — putem spune că am abordat 
sute de scenarii inspirate din viată, 
inspirate din folclor și literatura, 
inspirate din spiritualitatea noastră ; 
putem spune că am abordat cu mai 
mult curaj, cu mai mult talent și cu 
mai mult profesionalism temele de 
actualitate, acele teme care oglindesc 
realizările și chipul nou al contempo
ranilor noștri.

Strădania noastră s-a înscris, cu 
mîndrie și dorință de împlinire. în 
marele elan de afirmare a spirituali
tății poporului nostru, care este „Cin- 
tarea României" — flux impetuos al 
energiei lui creatoare, al inepuizabilei 
lui capacități de afirmare a sensibili
tății, inteligentei și originalității ex-Mihai IOKDANESCU

Nesecatele izvoare ale operei de artă

Paul Erdos„CLIPE DE PACE"

In atelierul graficianului Paul Er
dos — fotografii de familie, afișe de 
la diferite expoziții, lucrări ale unor 
artiști și prieteni, flori, cărți, albume 
de artă... Este un mic univers unde 
artistul se simte in deplină sigu
ranță. Ii spun, trecind de la un su
biect la altul, că intr-o parte a lumii 
au loc lupte grele, chiar fratricide, 
că mor oameni, se distrug bunuri 
materiale și spirituale create, cu tru
dă, de-a lungul secolelor. Ezită să-mi 
răspundă, imi dau seama că 
țile“ 
bine 
rere 
cern

„nouță- 
acestea — pe care le știe prea 
— îl indispun, dar este de pă
ci nu avem dreptul să intoar- 
spatele realității
Cîndva, mi-am zis să nu mai 

aducem in discuții ororile războiului, 
să nu răminem cantonați intr-un 
trecut care a pricinuit atitea sufe
rințe. Lecția istoriei din anii 1938— 
1945 a fost prea aspră, omul a fost 
prea înjosit. Dar nu, nu avem drep
tul să tăcem, am da dovadă de cea 
mai crasă lașitate. Și mai ales azi, 
cind planeta — așa cum din nou a 
subliniat cu gravă răspundere pre
ședintele tării noastre — este ame
nințată cu pieirea. cînd tot ce 

acumulat de la antici, de 
toti creatorii de frumos pînă 
zilele noastre, se poate dis- 

într-un

s-a 
la 
în 
truge intr-un timp neverosimil de 
scurt. Nu trebuie să fim nepăsători 
pentru că răzbunătorii, campionii 
răului nu știu să glumească, și ori- 
cînd vor trece în contul lor crime, 
secerînd oameni pașnici, creatori de 
geniu. Ce-ar mai fi scris — de 
exemplu — Garcia Lorca dacă mai 
trăia numai zece ani, să zicem ? Li
teratura spaniolă și mondială ar fi 
fost și mai bogată în frumuseți. Am 
urit din toată ființa mea războiul, 
stările de încordare, de nesiguranță, 
cind semenul nu-și mai are egal, 
cînd celălalt îl amenință la tot pa
sul. Că nu sînt rodnice, că nu sînt 
fructuoase aceste momente, nu cred 
că mai trebuie demonstrat. Ce se 
poate crea în asemenea momente ? 
Cine ar fi dispus să arunce o pri
vire pe un tablou, să deschidă o 
carte de poezie cînd știe că ființa lui 
este amenințată ? Mă bucur că gla
sul rațiunii este tot mai puternic, că

țara noastră, prin glasul președinte
lui său, este o promotoare a păcii, 
că însuși acest an este denumit 
„Anul Internațional al Păcii". Ni
mic nu este prea mult cînd este 
vorba de soarta planetei noas
tre, apărarea vieții, a tot ceea 
ce înseamnă frumos, trainic. Ca 
artist, nu pot să nu fiu decît alături 
de cei ce fac eforturi pentru a con
vinge deținătorii de arme atomice, 
de felurite tipuri de arme, că lichi
darea acestora este singura garanție 
că planeta si noi vom continua să 
existăm.

— In creația dumneavoastră un 
loc privilegiat l-a ocupat reliefarea 
frumuseții, devenind chiar un cult in 
arta pe care o profesați cu atîta con
secvență. Este un atașament, o 
alianță cu tot ceea ce exprimă și 
reprezintă frumosul din viață, menit 
să fie încadrat in ramele unui ta
blou, să mobilizeze omul, conștiința 
lui.

— Izvorul frumuseții se află pre
tutindeni, fiecare luăm act de pre
zența lui, numai că uneori îl igno
răm. Și 
museții, 
general, 
noi este 
o nuanță, încă o seînteie. Ce a în
semnat pentru mine Maramureșul și 
Țara Oașului dacă nu două insule 
distincte în peisajul frumuseții pa
triei noastre, două insule ce se ar
monizează întregului, demonstrind că 
un popor își întreține cu îndrăznea
lă, tenacitate, perseverență izvoarele 
vii ale frumuseții ? Chipuri de mi
neri, de oșeni, peisajele în care tră
iesc aceștia sînt revelatoare, consti
tuie mari teme pentru oricare artist. 
De fapt, ca o constantă a artei ro
mânești, în general, este și aceea că 
artiștii au lucrat direct după natură, 
că pastelurile lui Alecsandri, poezia 
lui Coșbuc, ca să nu mai vorbim de 
geniala' creație eminesciană ori 
Școala de pictură de la Baia Mare, 
din apropierea noastră, n-au evitat 
peisajul, omul care înnobilează aces
te locuri. Nu în ateliere academice 
se creează marea artă : este adevă
rat, aici te familiarizezi, îți educi 
simțul artistic, dar realizările majore

dacă am spus izvorul fru- 
aceasta înseamnă că arta, in 
este nesecată, că fiecare din 
menit să-i mai adauge încă

vor apărea doar atunci cînd ți-ai asu
mat din toate punctele de vedere 
frumusețile din preajmă. De aceea, 
cred că oricind mintea, inima, ta
lentul artistului vor găsi in viața 
noastră cotidiană realitățile, simbo
lurile menite să-i exprime persona
litatea creatoare. A crea izolat de 
aceste frumuseți, care se încorporea
ză intr-un atotcuprinzător tezaur al 
patriei, înseamnă a alimenta un mi
metism steril, sec, 
lens-nolens la 
cred că știu 
care-1 pîndesc 
bilitatea lui 
aseptică, știu ___  __ _
zbate intr-un cerc vicios. Simt acest 
lucru, și n-aș vrea să plătesc și eu 
tribut acestei stări. Mă bate gindul 
ca, in primăvara aceasta, să merg 
in Oaș și să realizez o văstă com
poziție a ceea ce a fost Tara Oașuiui 
și ceea ce este astăzi, dar nu doresc 
o comparație obișnuită, ci mă inte
resează elemente apte să reliefeze 
această mare transformare.

— Conduceți si filiala U.A.P. din 
Satu Mare, deci munca de creație 
se îmbină armonios si cu una de 
diriguire, de îndrumare a activității 
unei colectivități artistice. Ce vi se 
pare semnificativ în această direcție?

— Cum spuneam, artistul nu este 
un izolat, ci el participă activ la 
viața spirituală a colectivității in , 
care trăiește. Nu știu dacă am voca
ție de pedagog, dar am încercat să j 
mă apropii de tinerii creatori, de , 
colegii de generație cu care întrețin ; 
relații cordiale, de creație. Știu, de , 
asemenea, că sint mulți tineri ta- , 
lentați, că prezențele lor la diferite i 
expoziții aduc o notă de prospeți
me, vigoare, talent. Dar, n-aș vrea 1 
să mi se ia in nume de rău. am im
presia că travaliul lor nu este Întot
deauna pe măsura tinereții, că prea , 
ușor cedează unor tendințe facile și i 
că nu în suficientă măsură se racor
dează pulsului vremii lor. Nu vreau 
să spun că rămîn in afara creației l 
spirituale actuale, nici n-ar putea 
realiza acest lucru, dar, repet, l-aș i 
dori mai prezenți în 
economice, în peisajul, de exemplu.

condamnat vo- 
pieire. La virsta mea 
care sint capcanele 

pe artist, știu că imo- 
creează o atmosferă 
că in acest caz se

al Oașului. Cred că ar trebui să lu
creze mai mult, să fie mai ambițioși, 
desigur. în înțelesul bun al cuvîntu- 
iui. Iată, aș da exemplul unui 
pictor 
Ciupe, 
de ani. __ ___ ,__ ___ ___ __
mare de pictură, ce perseverență ! 
Parafrazîndu-1 pe cunoscutul filozof, 
îmi vine să exclam și eu : „Pictez — 
deci exist !“. Uite, vezi fotografia 
lui Hemingway, la el mă gindesc 
cînd mina nu mă ascultă : se zice 
că în momentele nefaste ale scrisului 
copia pur și simplu texte care îi 
plăceau. Admirabil ! Cumva trebuie 
să ieșim dintr-un punct mort, este 
necesar doar un efort susținut. Poate 
că după discuția de astăzi nu voi 
face nimic deosebit, dar revăzind 
unele lucrări din atelier, întîlnin- 
du-mă cu cunoscuți pe stradă, miine 
voi reveni și voi încerca 
imagini ce mi se vor 
pregnantă.

— Satu Mare este un

din Cluj-Napoca. 
care, la optzeci și 

pictează zilnic 1 Ce

mare 
Aurel 

șase 
lecție

să transpun 
contura cu

oraș ce s-a 
dezvoltat continuu din toate punctele 

mari unități de vedere, inclusiv artistic. Ce cre
deți că ar mai trebui întreprins pen-

tru ca viața artistică de. aici să se 
situeze mereu la un nivel superior ?

— Cred că ar trebui să se întețeas
că schimburile

..diferite filiale 
‘renunțe la o 
dîndu-se prea 
obiective, mai 
cazul. Ar fi _____ _  __
dirijeze și către Satu Mare expoziții 
de ținută, fie ale artiștilor români, 
fie ale artiștilor din străinătate. Mai 
ales că avem săli de expoziție pen
tru asemenea manifestări artistice, 
două galerii de artă; sălile Muzeului 
județean din Satu Mare. La Satu 
Mare se organizau saloanele de pri
măvară și de toamnă ale profesorilor 
de desen. Observ că s-a renunțat la 
această inițiativă a creatorilor, me
nită să educe gustul tineretului pen
tru arta plastică. Aș mai putea da 
și alte exemple prin care s-ar do
vedi că forțele artistice din Satu 
Mare sînt capabile să-și exprime in 
multiple forme valențele creatoare.

Convorbire realizată de 
Griqore SCARLAT

de expoziții intre 
ale U.A.P.-ului, să se 
anumită comoditate, 
mult vina pe greutăți 
ales că nici nu este 
necesar ca să se

ț

primării sale In toate planurile artei 
și educării prin artă, prin cultură.

Arta și cultura în genere, cinema
tografia au stat și stau permanent în 
atenția partidului, a secretarului său 
general. „Avem nevoie de filme 
bune, revoluționare, care să prezinte 
mărețele realizări ale poporului nos
tru. să mobilizeze și să înfățișeze 
eroi care să constituie un model 
muncă și de viață" — ne arăta 
varășul Nicolae Ceaușescu.

Grija partidului pentru arta 
care o slujim, 
călăuzesc munca 
ne-au asigurat un drum mereu 
ascendent, o dezvoltare constantă, un 
progres contțnuu al propriei noastre 
manifestări în această artă.

In ultimele decenii mai ales, clteva 
„valuri noi" de scenariști, regizori, 
operatori, actori, absolvenți ai Insti
tutului de teatru si cinematografie, 
noi tineri cineaști reîmprospătează 
peisajul cinematografiei românești în 
filmul artistic. în documentar. în 
animație. Invățămîntul artistic are la 
noi mari posibilități, dar lui ii revin 
și mari răspunderi. La Congresul 
științei si învătămintului. tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu arăta : „Așa cum s-a des
prins și din dezbaterile congresului, 
trebuie să folosim mai bine condițiile 
create învățămintului, pentru ca el 
să* poată îndeplini, cu rezultate tot 
mai bune, marile sarcini ce-i revin, 
să țină permanent pasul cu schimbă
rile determinate de desfășurarea re
voluției tehnico-științifice in țara 
noastră. Se impune, in primul rînd, 
să acordăm o atenție deosebită per
fecționării permanente a conținutu
lui și structurilor învățămintului 
prin introducerea a tot ce este nou, 
înaintat in gindirea și practica uni
versală".

In cele patru decenii parcurse după 
revoluția de eliberare socială si na
țională. cinematografia românească a 
prezentat publicului aproximativ 500 
de premiere cu filme de lung metraj. 
Dintre acestea, in jur de 80 au fost 
realizate in intervalul 1944—1964, iar 
restul în Ultimele 
acestea se adaugă 
de ampla mișcare 
rod al neobositei 
cluburilor din întreaga 
filme inspirate și înfăptuite in matca 
însăși a muncii și vieții de fiecare zi.

Impulsul fundamental și orienta
rea decisivă spre o asemenea anga
jare plenară a forțelor de creație și 
de producție ale cineaștilor si ale 
studiourilor l-au dat istoricele întîl- 
niri ale secretarului general al parti
dului. președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cu creatorii 
din cinematografie.

„Desigur — aprecia conducătorul 
partidului și al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — din acest punct 
de vedere, al cantității, această sar
cină se poate realiza pină la urmă 
mai ușor. Trebuie să privim produc
ția cinematografică și din punct de 
vedere calitativ ; să avem în vedere 
ce fel de filme producem" ; „Avem 
toate condițiile pentru a ne propune 
o dezvoltare mai accentuată a activi
tății cinematografiei, atît in privința 
conținutului, cit și a calității artistice 
— deosebit de importantă oentru 
atractivitatea oricărui film" — ne 
mai amintea secretarul general al 
partidului „Dumneavoastră știți că 
Si o idee bună, dacă e prezentată in
tr-o formă plictisitoare, poate avea 
citeodată o influență mai rea decît 
dacă n-ar fi prezentată deloc. Pe 
lingă conținutul de idei — care Ire

de 
to-

ne
orientările care 

și creația noastră 
drum

două decenii. La 
filmele realizate 

a cineamatorilor. 
activități a cine- 

țară. Sînt

I

bule să slea permanent în atenția 
noastră — este necesar să avem în 
vedere că filmul își are legile lui ar
tistice. Numai in măsura in care este 
accesibil, plăcut, interesant, el poate 
exercita o influentă puternică asu
pra spectatorilor, asupra maselor populare".

în planul nostru de filme. în fie
care an. s-a urmărit ca deziderat 
principal noua calitate a filmelor 
noastre, pornind de la conținutul 
ideatic, de la mesajul profund edu
cativ al scenariilor și pină Ia împli
nirea lor într-o largă varietate.

Partidul și secretarul său general 
au arătat o grijă permanentă nu nu- 

. mai pentru creșterea producției de 
filme, ci Și pentru diversificarea ei 
tematică, pentru stimularea creativi
tății noastre în toate genurile acestei 
arte, pentru diversitate stilistică, 
pentru elevarea exprimării noastre 
artistice.

Alături de filmele care au marcat, 
îndeosebi începind de la mijlocul 
anilor ’70. o semnificativă mutație a 
centrului de atenție al unora dintre 
cei mai valoroși cineaști spre con
temporaneitate. s-a înregistrat insă 
un număr destul de mare de pelicule 
care nu-si onorează premisele tema
tice și nu produc ecoul scontat în 
conștiința spectatorului. Asemenea 
filme, deficitare sub raport scenaris
tic sau al viziunii regizorale, sînt 
astfel în contradicție cu înalta con
siderație ce trebuie s-o avem față de 
creatorii de bunuri materiale si spi
rituale. eroii virtuali ai filmelor 
noastre, întru totul îndreptățiți să se 
regăsească în peliculele noastre în 
întreaga lor diversitate, cu frumu
sețea personalității si măreția erois
mului lor.

Cu profunda gratitudine a con
științei că datorăm generoasa deschi
dere spre toate realizările fără pre
cedent ale patriei noastre si implicit 
ale artei noastre celui care a dat 
nume epocii noastre. întru orizontu
rile libertății, independenței si de
mocrației socialiste, avem datoria de 
a dezvolta această vocație a cinema
tografiei românești spre care tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne îndeamnă 
în permanență, un îndemn insufle- 
țitor aflîndu-1 și In strălucita cuvin- 
tare rostită în cadrul adunării solem
ne consacrate aniversării a 65 de ani 
de la făurirea partidului.

întreaga operă teoretică si practică 
a secretarului general al partidului, 
concepția si orientările sale privind 
menirea artei si educației în noua 
etapă de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism, constituie 
platforma de gîndire si de lucru a 
tuturor creatorilor din cinematogra
fia profesionistă și amatoare. întru
nite solidar în Festivalul național 
„Cintarea României".

Cineaștii din tara noastră Își în
dreaptă privirile, ca întotdeauna, spre 
partid și secretarul său general, con- 
știenți de imensa răspundere ce le 
revine în opera de construire a unei 
lumi noi. socialiste si revoluționare, 
a unui om nou. stăpin pe destinul 
său. cu o personalitate si spirituali
tate înfloritoare. Sîntem convinși că, 
pe acest drum, arta noastră își va 
aduce o contribuție mereu mal pre
țuită la opera de făurire a unei 
Românii înfloritoare, demne, suve
rane.

Ion POPESCU-GOPO

cinema
• Partidul. Patria. Poporul : 

SCALA (11 03 72) — 9; 15.
• Cei mat frumoși 20 de ani — Epoca
Nicolae Ceaușescu : CAPITOL
(J6 29 17) - 9; 15.
• Noi cei din linia Intii : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19,30, FA
VORIT (45 31 70) - 9: 12,15; 15,30; 
18,30, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 
12,30; 15,45; 19.
• Zilele filmului istoric românesc. 
Ziua „ZH : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tineretul României socialiste ; 
LUMINA (14 74 16) — 9; 15.

• Program special pentru copii — 
9; 11; 13, Acțiunea Zuzuc — 15; 17; 
19 : DOINA (16 35 38).
• Trei scrisori secrete : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Comuniștii — eroii luptei pentru
eliberare socială și națională —- O 
lumină la etajul zece : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Clipa : SCALA — 11; 17,30.
O Un comisar acuză : CAPITOL — 
11; 13; 17; 19.
• Sper să ne mai vedem : LUMINA 
— 11; 13; 17; 19.
• Așteptind un tren : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Al patrulea gard lingă debarca
der : GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) —

9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Declarație de dragoste : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17: 19.
• Omul care ne trebuie : FEREN
TARI (80 49 85) - 15; 17; 19.
• Explozia : GIULEȘTI (17 55 46) - 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Clipa de răgaz : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Burebista : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12; 16; 19.
• Miezul fierbinte al plinii : POPU
LAR (35 15 17) - 15; 17; 19.
• Zile fierbinți : MUNCA * (21 50 97)
— 15; 17; 19.
• Evadarea : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11* 13* 15” 17* 19.
• Mere roșii : FLACĂRA (20 33 40) - 
15; 17; 19.

• Din prea multă dragoste : DRU
MUL SĂRII (3128 13) - 15; 17; 19, 
VIITORUL (10 67 40) - 15; 17; 19.
• Horea : PROGRESUL (23 94 10) - 
15; 18.
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 8,30; 12; 15,45; 19,30.
• Căpitanul Florian : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 12,15; 15; 18.
• Despărțire temporară : FERO
VIAR (50 51 40) - 9,'1 12,15; 15,30; 18, 
CULTURAL (83 50 13) - 9; 12; 15; 
18,15.
• Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata fără zestre J UNION (13 49 04) 
— 9; 12; 15; 18.
• Colierul de turcoaze ; COTROCENI 
(49 48 48) - 15; 17; 19.
• Superman : PACEA (71 30 85) — 
15; 18.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) ; Jocul ielelor — 19 ; (sala
Atelier) : între patru ocHi (A) —
19,30
• Opera Română (13 18 57) : Inimă 
de copil — 11 ; Concert extraordinar 
Silvia Voinea — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10,30 ; Labyrintul 
— 18,30 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 18,30
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Leonard — 10,30 ; Secretul lui Marco 
Polo — 18

O Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 10,30 ; Mitică 
Popescu — 17,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Scadența neliniștii — 10,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 10 ; Măseaua de minte — 
15 ; Arma secretă a lui Arhimede 
- 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 10,30 ; Sentimente și naf
talină — 19 ; (sala Studio) : Craii 
de Curtea veche — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zoclia gemenilor** — 
10 ; Jean, fiul lui Ion — 18,30 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Cum s-a făcut 
de-a rămas Catinca fată bătrină — 
18,30

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea — 19 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — u 
și 19
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 11 ; 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate pînzele sus — 10,30 ; „Rin-
duieli** — 18
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria, 15 23 77) : Oul buclucaș — 11 ; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Trei 
iezi cucuieți — 11,30 ; (la Teatrul de 
păpuși Herăstrău) : Puiul — 18
• Circul bucurești (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 10 ; 15 ; 18,30
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Excelenței Sale
Domnului AHMED EL MIRGHANI

Președintele Consiliului Suprem al Republicii Sudan
KHARTUM

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului Suprem 
al Republicii Sudan, . vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
succes în îndeplinirea inaltei funcții ce v-a fost încredințată.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare între țările 
noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare, spre binele popoarelor ro
mân și sudanez, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului sudanez 
prieten, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
primului-ministru al Guvernului 
Republicii Sudan, Saadiq El Mahdi, 
o telegramă de felicitare cu prilejul

această funcție. In tele- 
exprimă convingerea că 
guverne vor acționa îm-

numirii în 
gramă se 
cele două 
preună pentru dezvoltarea raportu
rilor de prietenie și cooperare între 
cele două țări și popoare.

Succese ale elevilor români
la balcaniadele de matematica si fizică

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCINTEII
CÂLAN : O nouă 

capacitate de producție
Pe platforma siderurgică de la 

Călan a fost pus în funcțiune 
primul cuptor din cele patru care 
vor constitui noua baterie de pro
ducere a cocsului-brichete. De sub
liniat că noua tehnologie înglobea
ză valoroase idei ale cercetării ști
ințifice românești și permite utili
zarea în exclusivitate a materiilor 
prime indigerie în producerea de 
cocs-brichete. Primele cantități de 
cocs-brichete obținute la Călan do
vedesc că poate fi folosit cu bune 
rezultate în industriile metalurgică 
și chimică. (Sabin Cerbu).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Economii de energie 

electrică

în perioada 3—10 mai 1986, s-a 
desfășurat, la Bacurești, cea de-a 
III-a ediție a Olimpiadei balcanice 
de matematică a elevilor, iar la 
Sofia, prima ediție a Olimpiadei 
balcanice de fizică.

La Balcaniada de matematică au 
participat 4 țări : România. Bulga
ria. Grecia și Cipru, față de numai 
3, la edițiile anterioare — 
Bulgaria și Grecia.

La Balcaniada de fizică 
cipat 2 țări : România și

Echipele țării noastre s-au clasat 
pe primul loc la ambele balcaniade,

România,
au parti- 
Bulgaria.

obținînd 5 premii I și un premiu II 
la Balcaniada de matematică, iar la 
cea de fizică 2 premii I, 3 premii II 
și 2 premii speciale.

Echipele au fost constituite din 
6 > elevi la Balcaniada de matemati
că și din 5 elevi la, cea de fizică.

Dintre toți elevij participant! s-a 
evidențiat, în mod deosebit. Suciu 
Liviu din clasa a Xl-a a Liceului 
de matematică-fizică „Nicolae Băl- 
cescu* din Pitești, care a obținut 
punctajul maxim de 40 de puncte 
din 40 posibile.

(Agerpres)

COMUNISTUL

MEHEDINȚI : Cantități 
suplimentare de cărbune

Minerii de la Zegujani se situea
ză în fruntea întrecerii care se 
desfășoară între colectivele de 
muncă din bazinul carbonifer al 
Mehedințiului. La baza ritmurilor 
înalte de extracție stau 
tori : folosirea cu indici 
a utilajelor din dotare, 
randamentului pe fiecare 
întărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă. Ei au extras 
pină acum peste prevederile de 
plan 55 000 tone cărbune. în fie
care zi, aici la Zegujani. se ex
trag din subteran, peste sarcina 
planificată, cu 110—120 tone căr
bune mai mult. (Virgiliu Tătaru).

Oamenii muncii din economia ju
dețului Bistrița-Năsăud sînt puter
nic angajați în vederea ridicării la 
noi cote valorice a bilanțului între
cerii socialiste, in cadrul căreia 
sporirea eficienței economice ocupă 
un loc central. Concomitent cu ^de
pășirea planului la producția- 
marfă. s-au realizat și însemnate 
economii de energie electrică cifra
te la peste 13 050 MWh. Cu rezul
tate dintre cele mai bune se înscriu 
colectivele de muncitori și specia
liști de la întreprinderea de utilai 
tehnologic și întreprinderea de 
produse electrotehnice din Bistrița, 
întreprinderea de textile extralate 
„Textila" de pe platforma orașului 
Năsăud și altele. (Gheorghe Crișan).

echipamente de mecanică fină, ma- 
șini-unelte, utilaje și instalații 
speciale pentru agricultură, trico- • 
taje, țesături, încălțăminte, bunuri 
de larg consum, în condițiile în 
care s-au înregistrat importante 
economii de materii prime, mate
riale și energie. Totodată, un nu
măr de 14 unități au livrat supli
mentar la export produse in valoa
re de peste 50 milioane lej. (Tristan 
Mihuța).

(Urmare din pag. I)
ori în lanul de piine. la cate
dră ori in avanposturile științei. 
Pretutindeni unde se creează bu
nuri materiale și spirituale si unde, 
așa cum limpede și cu patos re
voluționar se formula in Codul etic 
comunist. ..este obligat să îndepli
nească fără șovăială însărcinările 
date de partid, să se achite cu 
inalt spirit de răspundere de toate 
îndatoririle ce-i revin în funcția 
ce o îndeplinește, la locul său de 
muncă, in întreaga sa activitate".

Sint toate acestea temeinice mo
tive care îndreptățesc să se spună 
despre comunist că este omul care 
înțelege conștient comandamentele 
politice majore ale partidului pri
vind prezentul și viitorul patriei ; 
iar această largă înțelegere de
termină angajarea sa. trup și su
flet, în bătăliile fiecărei etape de 
istorie, exemplul lui stimulind 
energiile, mobilizîndu-le. Această 
angajare în prezentul fierbinte, de 
uriașe perfecționări politice, eco
nomice, sociale pe care le trăim 
ardent după Congresul al IX-lea 
al partidului, este în primul rind 
o atitudine. Atitudinea comunistu
lui — verificată de practica so
cială — care știe, este convins că 
omul poate înrîuri mersul lucruri
lor, al istoriei, că răspunsul comu
nist la marile probleme pe care 
fiecare etapă de construcție a noii 
orînduiri le ridică nu poate fi 
rostit decît cu fapta.

Exigentele sporite pe care sin
gur și le propune, la bancul de 
lucru ori în lanul de recoltă. în 
munca obștească ori de formare a 
omului nou, în familie și societate, 
sînt de natură să reprezinte, prin 
ele însele, model de atitudine și de 
comportare, să ridice simțul 
cial-politic de răspundere, să 
staureze peste tot atitudinea 
muncă și de viață guvernată 
simțul responsabilității sociale.

Privite lucrurile din acest unghi. 
Înțelegem mai lesne promptitudinea 
cu care comunistul își asumă noi 
și noi răspunderi, dintr-o adîncă 
convingere privind misiunea sa. și 
nu doar pentru că așa îi cere...

fortă care pune 
maselor, clădește 
progresului, se 

efectiv în condu-

so- 
in- 
de 
de

statutul. EI nu și-a văzut nicioda
tă numai de „strungul său", nu
mai de „parcela sa", numai de 
„planșeta sa". El își începe in fie
care dimineață munca cu îndepli
nirea propriilor îndatoriri, avind 
în același timp privirile larg des
chise spre tot ceea ce se petrece in 
jur, priviri generate de răspunde
rea omului gata oricînd să ajute, 
să pună umărul la o perfecționare 
sau alta, să combată stările de 
lucruri negative, atitudinile retro
grade, păgubitoare. Astfel, în fie
care loc de muncă, prin faptele 
și afirmarea deschisă, revoluționa
ră a crezului său. comunistul de
vine nucleul de 
în mișcare forța 
climatul necesar 
afirmă din plin,
cerea vieții economico-sociale.

„Sînlem in plină ascensiune spre 
înaltele culmi ale civilizației comu
nismului — afirma la recenta 
adunare solemnă tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Așa cum 
am spus și în alte împrejurări, nu 
este și nu va fi un drum ușor, 
vom avea multe greutăți de învins; 
însăși ascensiunea unor piscuri din 
munți de către alpiniști cere efor
turi deosebi te și, eiteodată, se 
produc și jertfe. Cu atît mai mult 
urcarea unor piscuri, care repre
zintă visul de aur al omenirii, nu 
se poate realiza fără luptă, fără 
greutăți și, dacă va fi necesar, 
chiar jertfe. Trebuie să facem to
tul pentru a cuceri aceste piscuri 
și a ajunge, cit mai repede, pe cul
mile luminoase ale societății fără 
clase, ale înfăptuirii visului de aur 
— a comunismului !“.

Cuvinte, emblematice, gravate pe 
frontispiciul activității de comu
nist, de-a lungul celor 65 de ani 
de istorie glorioasă a partidului.

Cuvinte emblematice, cu atît mal 
actuale azi, cu cît comuniștii, strîns 
uniți în jurul secretarului general 
al partidului, împreună cu în
treaga națiune, nu cunosc dorință 
mai fierbinte decît aceea de a fi 
la înălțimea misiunii istorice a 
prezentului — făurirea socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României.

V

Elucidarea mecanismelor apariției litiazei biliare, a calculilor sau 
așa-ziselor „pietre la ficat" în denumirea populară, reprezintă unul din 
obiectivele importante ale cercetării și investigării în Clinica medicală 
HI din Cluj-Napoca. Prof. dr. docent Dumitru Dumitrașcu, șeful acestei 
clinici, autor a numeroase lucrări științifice de specialitate, a făcut cîteva 
precizări in legătură cu 'tratarea Si prevenirea bolii.

abordat 
litiazei 

la 
in

„în ultimii cinci ani am 
mai sistematic problemele 
biliare prin studii referitoare 
frecventa și cauzele apariției ei 
județul nostru, pentru a elucida fac
torii de risc implicați mai -mult. 
Specialiști din colectivul nostru au 
efectuat cercetări complexe în legă
tură cu mecanismele apariției bolii 
sau referitoare la compoziția chimi
că a calculilor. dar mai ales ne-am 
ocupat de acele tulburări care pre
ced constituirea calculilor biliari. 
Pentru a da o dimensiune a răspîn- 
dirii ei este suficient să amintim că 
echipa profesorului I. Chirileanu. 
șeful clinicii III chirurgie, aflată în 
același complex medical cu noi. a 
operat peste 1 500 pacienți într-un 
an, din care marea majoritate pen
tru litiază biliară".

Studiile clinice efectuate în legă
tură cu manifestările, complicațiile 
si gravitatea litiazei biliare, orienta
rea spre metode moderne de diag
nostic au condus la depistarea, 
prezent, a bolii si a calculilor 
în stadii latente, deci încă 
manifestării suferințelor. în 
ani au fost investigate cu 
ecografului loturi mari de 
șk pe această bază, s-a putut con
stata că litiaza biliară apare, mai 
frecvent, la femei de virstă medie 
— calculii fiind mai ales latenți, 
fără semne clinice. în lotul analizat, 
5—12 la sută din femei aveau cal
culi. în stadiu latent, fără ca purtă
torul să știe, pentru că nu avea nici 
o durere. Această constatare ieșită 
din cercetările efectuate a demon
strat cit de importante sint depis
tarea bolii la timp si mai ales pre
venirea ei.

Cercetările științifice efectuate în 
acest domeniu, ca si observațiile cli
nice din ultimii ani au condus si la 
modificarea concepției în ce priveș
te tratamentul litiazei biliare. Dacă 
înainte se 
mentul de 
culilor cu 
în prezent 
chirurgicală. Amînind operația, 
sfert din bolnavii purtători de cal
culi pot face în decursul timpului 
complicații ca: infecții. colecistite 
acute, pancreatite acute sau icter 
mecanic cu angiocolită (situație in 
care calculii migrează din vezicula 
biliară, producînd dureri foarte 
mari). In cazul cînd medicul reco
mandă intervenția chirurgicală, este 
bine ca pacientul s-o accepte, con-

statîndu-se că acei bolnavi care — 
din teamă sau speranță că se vor li
niști crizele — au amînat actul ope
rator. au ajuns în decurs de 2 ani. 
in procent de 16—18 la sută, la com
plicații acute care puteau fi preve
nite. Iată de ce specialiștii pledează' 
pentru intervenția chirurgicală. în 
afară de aceasta, tratamentul medi
camentos. litolitic, ar trebui făcut 
toată viata — si numai în anumite 
cazuri fără a exclude posibilita-

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALA

trei fac- 
superiori 
creșterea 

schimb,

e-

BRĂILA : Producție 
peste prevederi

Oamenii muncii din unitățile
conomiee brăilene au organizat 
zile de producție record și schim
buri de onoare. Din 
port muncitoresc, în 
trecut din luna mai, 
o serie de fapte 
Chimiștii au depășit 
plan asumate la producția-marfă 
industrială cu un milion lei, con
cretizate in însemnate cantități de 
celofibră tip lină, acid sulfuric etc. 
La Schela de producție petrolieră 
Brăila se obține o creștere medie 
zilnică a producției de țiței cu 15 
tone Alai mare, față de aceeași 
perioadă a lunii aprilie. Au fost 
predate producției 5 sonde noi și 
două stații de distribuire și injec
ție gaze. Constructorii de locuințe 
au predat beneficiarului 111 noi 
apartamente, precum și 2 000 m.p. 
spatii comerciale. La șantierul na
val a intrat în probe tehnologice 
noua fabrică 
Prin devansarea termenului. de o- 
norare a unor contracte la export 
din lunile mai și iunie, colectivele 
de la întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul". întreprinderea de con
fecții și Combinatul de prelucrare 
a lemnului au livrat suplimentar' 
partenerilor externi importante 
cantități de produse. S-au econo
misit peste 500 tone metal, aproape 
2 800 tone combustibil convențional 
și 25 milioane kWh energie elec
trică. (Candiano I’riceputu).

rodnicul ra- 
ziiele ce au 

consemnăm 
remarcabile, 
sarcinile de

de oxigen lichid.

t
11,30
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12,40

Telex
Lumea copiilor. • Telefilmoteca 
de ghiozdan. Prieteni fără grai 
(color). Producție — România— 
Canada. Cu : Dorin Dron, Draga 
Olteanu, Ernest Mattel. Regia : 
Gheorghe Turcu, Paul Fritz Ne
meth. Episodul 1.
Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară.

în 
incă 

înaintea 
acești 

ajutorul 
pacienti

preconizau dieta și trata- 
liză. de distrugere a cal- 
ajutorul medicamentelor, 
se recomandă intervenția 

un

înregistrate în 
desigur, cu mult 
preveni pe cit 

Prevenirea

tea formării de noi calculi. Or. după 
intervenția chirurgicală, calculii nu 
se mai formează, pentru că este scoa
să vezicula biliară, act operator care 
nu aijuce prejudicii organismului, 
fiziologiei. Uneori, pacienții pun pe 
seama acestei intervenții chirurgica
le unele suferințe, care însă nu au 
nici o legătură cu operația. în pre
zent. datorită progreselor înregis
trate în domeniul chirurgiei, operația 
„la rece", făcută deci în condiții de 
liniște, și nu în criză sau urgență, nu 
prezintă nici un risc, mortalitatea 
fiind practic zero.

Cu toate succesele 
acest domeniu este, 
mai bine să putem
posibil instalarea bolii, 
litiazei biliare se face în mod cert 
prin respectarea principiilor de via
ță rațională, care devin imperative 
pentru cei predispus! ereditar (prin 
prezenta in familie a acestei afec
țiuni). Dată fiind tendința de creș
tere a frecvenței bolii, se recomandă 
și celor fără risc ereditar să prevină 
instalarea bolii, cu atît mai mult cu 
cit ea depinde de modul de viată al 
fiecărui om. Factorii implicați în a- 
paritia bolii sînt bine studiati si cu- 
noscuti: unele excese alimentare, 
supragreutatea. hiperlipemia (creș
terea lipidelor sau, grăsimilor din 
Singe, mai exact a fracțiunii trigli- 
ceridelor), diabetul zaharat și seden
tarismul.

în general se recomandă evitarea 
excesului de grăsimi și de dulciuri, 
care duc la obezitate, mai ales cînd 
se asociază cu sedentarismul. Cu cit 
omul se expune la mai multi fac
tori de risc, cu atît mal repede se

pot forma calculii. Astfel, un stu
diu efectuat în Clinica medicală III 
din Cluj-Napoca a arătat că obezi
tatea. care de obicei apare la femei 
după 35 de ani, este urmată de apa
riția calculilor biliari după vîrsta de 
40 de ani.

Ce măsuri recomandă specialiștii 
pentru prevenirea litiazei biliare? 
încă de la primele semne ale boții, 
pacientul trebuie să se adreseze me
dicului pentru ca pe baza investiga
ției să se vadă care este cauza su
ferinței digestive sau biliare. Multi 
pacienți află, de la o primă exami
nare, că au o colecistopatie — o su
ferință neprecizată, nedefinită, sub 
care poate evolua o boală mai se
veră. De aceea sînt necesare inves
tigații specifice pentru 
bolii de care uneori nu 
știenți bolnavii. Primele 
caracteristice sînt crizele 
colicele. Manifestările probabile 
litiază sînt crizele dureroase, 
lente în zona ficatului. în 
dreaptă sus. sub marginea coaste
lor. Durerea violentă apare, în ge
neral, in 75—80 la sută din ca
zuri, după mesele abundente si mai 
ales după mincăruri grase, prăjeli, 
tocătură. maioneză etc. sau. cu mult 
mai rar. după supunerea accidentală 
a organismului la scuturături. tre
pidații etc. • Litiaza poate exista si 
în lipsa acestor crize la persoane cu 
o suferință digestivă situată în zona 
superioară, ca o jenă dureroasă dea
supra ombilicului, sau care au sen
zația de grețuri, gust amar, vărsături 
bilioase de culoare gălbuie si care 
au o intolerantă la alimentele amin
tite mai sus.

Investigînd această categorie lar
gă de suferinzi, ne spune orof. dr. 
D. Dumitrașcu. am descoperit că 12 
la sută din persoane aveau litiază 
fără ca ele să fi știut. Bolnavii care 
au astfel de manifestări si nu și-au 
făcut încă explorările si analizele 
necesare este bine să nu consume a- 
cele alimente care produc contracții 
și să nu apeleze, sfătuiti de cei din 
jur. la medicamente folosite în ge
neral pentru „drenaj biliar": cole- 
bil. fiobilin. carbicol s.a. Nu este in
dicat ca bolnavul să ia medicamente 
din proprie inițiativă, fără avizul 
medicului, pentru că îsi poate pro
voca mai mult rău. Pînă ajunge la 
medic se pot lua antispastice ca: li- 
zadon. foladon. seobutil. Ceaiurile 
de sunătoare, hepatic, mentă 
deși nu vindecă, sînt indicate pen
tru confortul digestiv și mai 
pentru prevenirea îmbolnăvirii, ală
turi de celelalte metode și măsuri 
amintite.

precizarea 
sînt con- 
simptome 
dureroase, 

de 
vio- 

partea

etc..

ales

Elena MANTU

BOTOȘANI : Livrări 
suplimentare ia export
Continuînd însuflețită întrecere 

socialistă prin care au cinstit 
gloriosul jubileu al partidului, 
un număr de 10 colective mun
citorești din județul Botoșani se 
prezintă cu un substantial avans 
în îndeplinirea sarcinilor de plan 
din contractele cu partenerii ex- . 
temi. Cu cele mai insemnate de
pășiri se înscriu întreprinderile de 
utilaje și piese de schimb, de me
canică și Filatura de melană, în
tregul spor de producție fiind ob
ținut pe seama creșterii producti
vității muncii și în condițiile unor 
importante economii de materii 
prime, materiale, energie electrică 
și combustibil. (Silvestri Ailenei).

MORENI : Eficiență 
înaltă prin modernizarea 

producției
La întreprinderea mecanică de 

utilaj tehnologic din Moreni a fost 
aplicată o nouă tehnologie de în
chidere a recipienților de stocare 
a gazelor, care asigură o producti
vitate a muncii de două ori mai 
mare și duce la obținerea unor 
importante economii de metal. S-a 
încheiat, de asemenea, acțiunea de 
automatizare și robotizare a ope
rației de ogivare a buteliilor sub 
presiune. Aceste măsuri fac parte 
din programul de modernizare a 
proceselor de fabricație; pe baza 
căreia se vor obține 
creștere a producției 
și o productivitate 
30 000 lei mai mare 
muncitor. (Gheorghe

în acest an o 
cu 15 la sută 
a muncii cu 

pe fiecare 
Manea).

DOLJ : Acțiuni pentru 
recuperarea 

materialelor refolosibile

IALOMIȚA :
Microhidrocentrală 
în inima cîmpiei

Constructorii de pe șantierul ba
rajului lacului de acumulare de pe 
riul Ialomița raportează conectarea 
la sistemul energetic national a 
primei turbine din cadrul micro- 
hidrocentralei de la Dridu. Micro- 
hidrocentrala. complet automatiza
tă, este prima producătoare de 
energie electrică în inima Cîmpiei 
Române și a fost realizată de An
trepriza „Energo-montaj" Rimnicu 
Vîlcea. întreg echipamentul este 
produs în țară. (Mihai Vișoiu).

ARAD : Productivitatea 
muncii în creștere

Oamenii muncii din județul 
Arad obțin noi și semnificative 
realizări în îndeplinirea planului 
și angajamentelor asumate in în
trecerea socialistă. Prin mai buna 
organizare a producției, prin creș
terea gradului de folosire- a utila
jelor și instalațiilor, productivita
tea muncii a crescut cu 15,6 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Pe această bază s-au reali
zat suplimentar mari cantități de

13,00 Album duminical (parțial color).
• Ritmuri, ritmuri... ® Azi, in 
anul 65 al Partidului. Premieră pe 
Olt. Reportaj, fl) Pentru 
pentru flori — recital 
Constantinescu. • Cotidianul în 
600 de secunde. • Miniaturi mu
zicale în Interpretarea cvartetu
lui „Voces" din Iași. • Telesport.
• Lumea minunată a filmului.
• Secvența telespectatorului.

14.45 Contemporanii noștri (color). Pă- 
mlntul rodește prin dragoste pen
tru el.

15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal. • Partidul Comu

nist Roman — 65 de ani de slu
jire devotată a poporului.

19.25 Tara mea azi (color). Județul 
Bihor In anul 65 al Partidului.

19.45 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată in co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură șl educație socia-

. listă al județului Bihor.
20.25 Film artistic (color). Asediul. 

Producție a studioului cinemato
grafic „București". Cu : Ilarion

soare, 
Mlhai

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 11 mai, oră' 
20 — 14 mai, ora 20. în tară : Vremea 
va fi răcoroasă la Început, apoi se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în vestul, nordul și 
estul tării, unde vor cădea ploi locale, 
care vor avea șl caracter de aversă ;

(Urmare din pag. I)
de
Si
Și 

de pe băn- 
ne întrebam 
învățaserăm 
ni se repe- 
vom „face"

— Umblam cu cizme 
cauciuc, prin noroaie 
moloz. Aici era șantier 
noi, cei veniți 
cile facultății, 
la ce bun că 
atîta carte și 
tase atîta că 
tehnică de vîrf. Locul nos
tru de muncă... nu exista.

— Vi l-ați ponstruit, fier 
care.

— Exact. Cine vede acum 
secțiile noastre de produc
ție și pe noi, lucrind in 
halat, nu poate să înțelea
gă cît efort am investit 
cu toții, pînă să ajungem 
aici. Ca să nu mai vor
besc de efortul cel mare, 
al economiei naționale, de 
a ne înzestra cu tehnică 
modernă. Acum, cînd dis
punem de tot ce avem ne
voie. este normal să ne 
punem mințile și mîinile 
la lucru, să facem pași 
înainte în meseria pentru 
care sîntem pregătiți. Sîn- 
tem obișnuiți și cu greul, 
și cu munca, și cu... suc
cesul.

Inginerul Oprișcan a lu
crat. pe rind. înainte de a 
prelua conducerea acestui 
atelier, la sculărie. la 
autoutilare. la proiectare 
S.D.V.-uri.

— M-am „înarmat" pen
tru ceea ce fac acum. Ne 
preocupă în mod deosebit 
noutățile tehnice și, de 
regulă, cînd „atacăm" un

„Localitatea și cartierul — cele 
mai frumoase și bine gospodărite" 
— iată cuvîntul de ordine sub sem
nul căruia se desfășoară, in toate 
așezările doljene, o stimulativă în
trecere privind buna gospodărire 
și înfrumusețare. Totodată, au loc 
ample acțiuni de recuperare a ma
terialelor refolosibile din gospo
dăriile populației. Numai în mu
nicipiul Craiova au fost recupera
te pentru a fi reintroduse în cir
cuitul productiv, printr-o acțiune 
de masă ce a avut loc în aceste 
zile, peste 400 tone fier vechi, 18 
tone hîrtie, 6 tone metale nefe
roase și altele. (Nicolae Băbălău).

Cu binecunoscută consecvență, 
proiectanții și constructorii de lo
cuințe bucurpșteni remodelează rînd 
pe rînd vechi spatii citadine. în ve
derea ridicării confortului orășe
nesc la înălțimea noilor exigențe 
de civilizație. în vederea materiali
zării planurilor de restructurare 
și modernizare a Capitalei, ela
borate din indicațiile și pe baza 
orientărilor dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului. îndeobște, in
tervențiile lor într-o zonă urbană 
sau alta presupun sistematizarea 
spațiului, deschiderea unor căi 
largi de acces pentru circulație, ar
monizarea noilor clădiri cu fondul 
locativ existent.

Un atare cadru de locuit confor
tabil. funcțional, agreabil realizea
ză, în perimetrul șoselei Mihai 
Bravu. cuprins între str. Matei 
Voievod și Piața Muncii, un grup 
de arhitect! din secția a IlI-a a In
stitutului „Proiect" București, șef 
de proiect arhitectul Bogdan Bo- 
goescu. împreună cu un colectiv de 
constructori de la Centrala antre
prizei generale de constructii-mon- 
taj București. Și unii și alții sînt 
preocupați să confere o plastică 
deosebită viitorului ansamblu de 
locuințe, care va ocupa un segment 
important pe principalul inel de 
circulație al Capitalei. Noile fron
turi de clădiri vor fi amplasate 
retras de la artera Mihai Bravu. 
Volumetria construcțiilor va impri
ma ansamblului variație, dinamism, 
în general, regimul de înălțime al 
blocurilor va fi de opt etaje. Doar 
în Piața Muncii si în cîteva puncte 
de-a lungul șoselei Mihai Bravu 
vor fi construite și edificii de cite 
zece etaje, ca niște accente meni
te să dea ritm frontului lung de 
clădiri. La realizarea plasticii de 
fațadă se vor folosi materiale du
rabile — teraslturi. placaje de că
rămidă etc. — valoroase din punct 
de vedere estetic și care se pretea
ză la multiple decoratiuni. în adîn- 
cimea ansamblului sînt străzi cu 
un fond de locuințe corespunzător, 
care se păstrează ca atare. Se vor 
construi în ansamblul Mihai 
Bravu — Piața Muncii peste 1 200 
de apartamente, din care primele 
270 pe latura sa de vest reprezintă 
locuințe de categoria I A. cu un 
plus de suprafață locuibilă sl utilă.

Toate apartamentele de pe această 
latură se vor executa pînă la sfir- 
șitul anului in curs. Intrucit zona 
dispune de dotări sociale multiple 
— de sănătate, școlare si altele — 
nu sînt necesare noi obiective cu 
acest specific. Ea va fi însă com
pletată cu spatii comerciale însu- 
mînd circa 5 000 metri pătrați. Cele 
mai multe unități comerciale se vor 
concentra în Piața Muncii și vor 
cuprinde profile alimentare și de 
alimentație publică, un mare ma
gazin de mobilă si altul pentru ar
ticole destinate celor mici, repar
tizate la parter și etajul I în cele 
două blocuri de locuințe care vor 
flanca simetric piața. închegarea, 
arhitecturală a acestei piețe orășe
nești va fi definitivată în 1987. prin 
construirea și a părții opuse a ar
terei. De asemenea, detaliul de 
sistematizare prevede amenajarea 
pe latura vestică a ansamblului a 
unei piețe orășenești la pătrunderea 
străzii Theodor Speranția si a Căii 
Călărașilor în șoseaua Mihai Bravu.

Piața Muncii va constitui un 
punct de trafic intens, in primul 
rind datorită pasajului denivela* 
rutier, care completează un intreg 
sistem de circulație rapidă realizat 
pe șoseaua Mihai Bravu. începînd 
cu parcajul subteran Bucur-Obor.

Procesul de înnoire profundă a 
șoselei Mihai Bravu include si . 
tronsonul cuprins între strada Ma
tei Voievod și bulevardul Dimitrov, 
al cărui proiect de restructurare a 
fost elaborat tot la Institutul „Pro
iect" București si va fi pus în operă 
în anii 1986—1987. De asemenea,
rămîne de sistematizat tronsonul 
Mihai Bravu — Laborator, care se 
va finaliza în anul 1987. In total, 
pe această întinsă arteră se vor 
construi peste 4 000 de apartamente, 
precum si spatii comerciale 
o arie desfășurată de ,n 00f 
pătrati. în etapele viitoare, 
gul 
tat 
de 
pe 
Bravu.
„Voinicelul", se va realiza un spa
țiu verde care va completa nece
sarul de zone pentru destindere, 
joacă si agrement din această parte 
a Capitalei.

avind 
metri 
între- 
fi do- 
spatii 

De asemenea 
șoșelel Mihai 

prelungirea parcului

ansamblu de locuințe va 
cu un cinematograf, cu 
joacă și parcaje 
latura estică a

în

Gabriela BONDOC

INFORMAȚII SPORTIVE
AZI, LA COMPLEXUL TEI

IAȘI : Succese 
ale constructorilor

Constructorii de locuințe ieșeni 
au de executat în acest an peste 
3 000 apartamente în municipiul 
Iași și 1 000 apartamente în Paș
cani, Hîrlău, Tîrgu Frumos și in 
alte localități din județ. Cele mai 
bune rezultate le înregistrează în 
aceste 
tier al 
C.U.G.
trecut
nologii, înălțînd blocuri 
din parter cu 8 și 10 niveluri, în 
structură celulară, cu pereți inte
riori complet finisați din fabrică, 
ceea ce duce la dublarea produc
tivității muncii. (Manole Corcaci).

zile șantierele din noul car- 
Iașiului, denumit Nicolina— 
Constructorii de aici au 

la aplicarea unor noi teh- 
formate

Ciobanu, Sandu Stlclaru, Seba
stian Papaiani, Ion Besoiu, Geor
ge Aurelian, ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Octavian Cotescu, Mlhai 
Mereuță, Iulian Necșulescu, Va
leria Seciu, Geo Salzescu. Scena
riul : Corneliu Leu, Mircea Mu- 
reșan ; Regia ; Mircea Mureșan. 

21,45 Telejurnal.
22,00 închiderea programului. >

LUNI 12 MAI 1986
20,00 Telejurnal.
20,20 Partidul — inspirator șl făuritor 

al civilizației socialiste românești, 
știința — forță nemijlocită de 
producție. Angajarea cercetării 
științifice pe direcțiile de dezvol
tare a economiei țării, color).

21,05 Film serial (color). „Wllhelm Cu- 
intema- 

de 
„Bucu- 
Regia : 
Gran-

ceritorul". Coproducție 
țională realizată in Centrul 
producție cinematografică 
rești". Premieră pe tară. 
Sergiu Nlcolaescu, Gilles 
gier. Episodul 3.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

In celelalte regiuni va ploua izolat. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 5 și 15 grade, izolat mai scă
zute în depresiuni, iar cele maxime 
intre 16 și 26 de grade, local mal ridi
cate la sfîrșitul Intervalului. La Bucu
rești : Vremea va fi răcoroasă la în
ceput, apoi se va Încălzi ușor. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
plnă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 7 și 11 grade, 
iar cele maxime între 22 și 26 de 
grade.

produs, întîi și întîi ne 
construim singuri utilajele 
de care știm că vom avea 
nevoie. Vă imaginați, desi
gur, că fiind produse noi. 
de serie restrînsă, nu pu
tem apela la industria 
constructoare de mașini 
pentru ceea ce ne trebuie 
nouă. Mai ales că. de mul
te ori, nici nu ai decît o 
vagă idee în legătură cu

Manifestare sportivă și culturai-educativă 
studențească

Consiliul U.A.S.C. din Centrul 
universitar București organizează 
astăzi, de la ora 10, la Complexul 
Tei, o foarte interesantă manifestare 
sportivă și culturai-educativă de 
masă. In program : finalele campio- 

. natelor universitare la sporturi nau
tice, finale studențești ale facultăți
lor bucureștene la fotbal, volei, tenis

FOTBAL. Meciurile desfășurate 
simbătă în etapa a 27-a a campio
natului diviziei A la fotbal s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Di
namo — Politehnica Timișoara 2—1 
(1—0) ; Petrolul — F.C.M. Brașov 
2—0 (1—0) ; F.C. Olt — F.C. Argeș 
Pitești 0—1 (0—0) ; Universitatea
Cluj-Napoca — F.C. Bihor 5—1 
(1—1) ; Victoria București — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—0 (0—0) ; Gloria Buzău
— Sportul studențesc 2—2 (2—1) ; 
S.C. Bacău — Corvinul Hunedoara 
1—0 (0—0) ; Universitatea Craiova
— Rapid 7-0 (3—0).

Partida Chimia Rm. Vîlcea — 
Steaua s-a disputat la 30 aprilie și a 
fost cîștigată cu 4—0 de fotbaliștii 
de la Steaua.

în clasament continuă să conducă 
echipa Steaua, cu 45 puncte, urmată 
de formațiile Sportul studențesc — 
38 puncte, Universitatea Craiova și 
Dinamo — cu cite 36 puncte.

TENIS. In sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis de 
la New York, jucătorul argentinian 
Martin Jaito a furnizat o surpriză, 
eliminîndu-1 cu 6—2, 7—6 pe vest- 
germanul Boris Becker, cotat al doi
lea favorit al concursului. Alte re
zultate : 
Tulasne 
(Franța) — Arraya (Peru) 6—3, 6—2.

Lendl (Cehoslovacia) — 
(Franța) 6—4, 6—2 ; Noah

VOLEI. Intr-un meci internațio
nal amical de volei masculin dispu
tat la Montpellier (Franța), selecțio
nata Franței a întrecut cu scorul de 
3—1 (15—6, 15—7, 7—15, 15—12) for
mația Belgiei.

HALTERE. La Karl-Marx-Stadt 
(R. D. Germană), au continuat între
cerile campionatelor europene de 
haltere. In limitele categoriei 82,5 kg, 
sportivul român Constantin Urdaș a 

’’urcat de două ori pe podiumul de

medical, nemulțumirea per
manentă fată de cît știu și 
aplic, de cît știm și apli
căm. Gustul pentru inven- 
tică, pasiunea pentru nou 
cu care am venit de acolo, 
aici au prins să dea roa
de. Mai ales că am găsit 
și mulți alți tineri cu preo
cupări asemănătoare. La 
noi, la „Relee", există o 
emulație creatoare, care se

de cimp și gimnastică ritmică. De 
asemenea, vor avea loc demonstrații 
la călărie, ciclism, culturism, aero- 
racheto-modelism, schi nautic și alte 
discipline de sport. Programul cul
tural-artistic va fi susținut de for
mații laureate ale Festivalului artei 
și creației studențești.

premiere, pentru a primi medaliile 
de bronz la totalul celor două sti
luri, cu 370 kg, și la stilul „aruncat", 
unde a realizat o performanță de 
205 kg. Celălalt reprezentant al nos
tru la această categorie. Petre Be- 
cheru, s-a situat pe locul 7, cu 
350 kg. Primul loc a fost ocupat do 
Israil Arsamakov (U.R.S.S.) — 382,5 
kg (170 kg plus 212,5 kg).

BOX. In ziua a doua a Campiona
telor mondiale de box, ce se desfă
șoară in orașul Reno (S.U.A.), în li
mitele categoriei semiușoară, pugi- 
listul român Daniel Măeran l-a în
vins la puncte pe americanul Vin
cent Phillips. La categoria pană, Ni
colae Talpoș (România) a dispus la 
puncte de francezul Eric Murin, în 
timp ce la categoria semimijlocie, 
Torsten Schmitz (R. D. Germană) 
l-a întrecut, la puncte, pe Ștefan 
Drișcu (România).

Alte rezultate : categ. semiușoară : 
Adolfo Horta (Cuba) b. p. Michele 
Caldarella (Italia) ; Fernando Mal
donado (Porto Rico) b. p. Charles 
Lubulwa (Uganda) ; Takeyuki Akagi 
(Japonia) b. ab. I Chun Sheng 
Hwang (Taiwan) ; categ. pană : An
dreas Zuelow (R. D. Germană) b. p. 
Klaus Niketta (R. F. Germania) ; 
Tomas Nowak (Polonia) b. p. Wei 
Chih Hung (Taiwan) ; categ. super- 
grea : Teofilo Stevenson ("Cuba) b. p. 
Ulii Kaden (R. D. Germană) ; Petar 
Stoimenov (Bulgaria) 
Lewis (Canada).

b. p. Lennox

JUDO. în cadrul 
europene de judo de 
trecerile categoriei 78 kg au fost câș
tigate de Frank Wieneke (R. F. Ger
mania), care a dispus în finală 
Marcel Pietri (Franța). Medaliile
bronz au revenit lui Waldemar Le- 
gien (Polonia) și Ramon Pilk 
(R. D. Germană).

campionatelor 
la Belgrad, în

de 
de

toare pentru automatizări") 
— găsește loc de afirmare. 
Totul e să vrea ; e știut 
că frontierele noului... se 
depărtează pe măsură ce 
te apropii de ele. Cel care 
a realizat ceva este 
propulsat, mereu, înainte. 
Caută altceva, găsește, 
apoi iar i se pare că ar 
mai fi ceva de făcut. laț 
cei care abia pășesc pe

Inteligența tehnică în acțiune

ceea ce-ți trebuie. Si te 
„luminezi" treptat... Ex
periența acumulată în ate
lierele de producție prin 
care am trecut de-a lungul 
anilor 
folos.

Cam 
nerul 
Tollas 
rului _ __________
duse, are o biografie ase
mănătoare, 
aici direct din

— Am căzut, 
zice, din cer, cu 
pe pămint. Eu 
facultatea la Timișoara si 
sînt un discipol al tovară
șului profesor Dordea. Iar 
îndrumător l-am avut pe 
tovarășul loan Boldea. 
Acolo mi s-a „inoculat", 
ca să folosesc un termen...

imi este de un real
de o virstă cu ingi- 
Oprișcan, inginerul 
Valdis, șeful atelie- 
de proiectare prO-

Si el a venit 
facultate...
cum s-ar 
picioarele 
am urmat

materializează în produse 
de stringentă necesitate 
pentru economia națională. 
Aș vrea să mă refer la 
motoarele „pas cu pas" 
destinate roboților indus
triali. Noi le spunem „mo
toarele viitorului". Sau la 
asimilarea tahogenerato- 
rului, care constituie o 
realizare de vîrf a colec
tivului nostru.

Dar cîte produse, pe 
care puțini în lume se În
cumetă să Ie facă și care, 
uneori, costă cît greutatea 
lor în aur. nu ne-au fost 
prezentate 
cialiști de

— Cine 
fabrică — _
nerul Dumitru Nemeș (el 
însuși făcînd parte din 

^olectivul de cercetare „mo-

de tinerii spe- 
la „Relee" !
vine la noi In 

ne asigură ingi-

poarta fabricii au șansa 
să pășească in... plină re
voluție tehnică. Iată de ce 
fiecare tînăr de la noi se 
visează — dacă nu este — 
Inventator sau măcar ino
vator și luptă din răspu
teri să-și realizeze visul.

— Și dacă vă spun că 
mai bine de jumătate din 
inginerii noștri sînt sta
giari și că aproape un 
sfert dintre aceștia au venit 
anul trecut — intervine 
din nou directorul între
prinderii — poate n-o să 
mă credeți !

— Ba vă cred. Altceva 
nu-mi explic : de unde, 
totuși, maturitatea...

— Cunoașteți dictonul 
acela : „Valoarea n-așteap
tă numărul . anilor" I 7 îl 
cunoașteți. Âtunci. ce să

vă mai spun 7 Că în teh
nica de vîrf e foc con
tinuu 7 O știți și p-asta ; 
iar aliajul care se cere 
este... inteligenta, de care 
nu ducem lipsă : focul 
continuu nu o secătuiește, 
ci o regenerează continuu, 
o sporește...

Dacă ar fi 
cele spuse de 
noștri prin 
care ei le-au __________
le au pe masa de lucru în 
acest moment, spațiul acor
dat de ziar ar fi insufi
cient.' Pentru că numai un 
maistru de la „Relee", co
munistul loan Duda, „frun
taș între fruntași", cum îl 
caracteriza secretarul co
mitetului de partid, a „pro
dus", printr-o... idee, nu 
mai puțin de 5,6 tone de 
alamă.

— Secretul 7
— Un fleac 

maistrul Duda, 
unei operații de 
re prin așchiere 
prin deformare 
o simplă 
cred că 
tăm. Am 
teresează 
rioase pe

Dacă 
„fleac", e limpede.

La „Relee“-Mediaș, acolo 
unde se execută „siștemul 
nervos" al celor mai com
plexe instalații de auto
matizări din țară, inteli
gența tehnică produce „în 
foc continuu" și la nivel 
tehnic mondial.

să probăm 
interlocutorii 
produsele pe 
realizat sau

— spune 
înlocuirea 
prelucra- 

cu o alta, 
plastică. E 

raționalizare, nu 
trebuie să insis- 
înțeles că vă in- 
lucrurile mai se
care le facem, 

acesta este un
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„UN DRUM GLORIOS DE LUPTE Șl VICTORII"

„La a 65-a aniversare a făuririi partidului său comunist, România, 
sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, înfățișează 
lumii imaginea unei țări in plin progres, promotoare a unei politici 
constructive de pace și colaborare internațională, bucurindu-se 

de un înalt prestigiu pe .toate meridianele"

SAN JOSE

Schimb de mesaje intre președintele 
României si președinții onor state 

latino-americane

împlinirea a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român este pe larg reflectată 
de ziare și reviste, posturi de radio și televi
ziune din diferite țări ale lumii, care evidenția
ză importanța deosebită a acestui eveniment, 
rolul de forță conducătoare al partidului, trans

formările fundamentale petrecute în viața po
porului român in anii socialismului, realizările 
etapei inaugurate de Congresul al IX-lea al 
partidului, rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului ,și statului nostru.

Presa internațională acordă, de asemenea, 
o atenție deosebită ideilor, aprecierilor și orien
tărilor cuprinse în cuvîntarea rostită de secre
tarul general al partidului nostru la Adunarea 
solemnă prilejuită de aniversarea făuririi P.C.R.

SAN JOSE 10 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise preșe
dinților Argentinei, Râul Alfonsin, 
Columbiei, Belisario Befencour, E- 
cuadorului, Leon Febres Cordero, 
Republicii Peru, Alan Garcia, Hon
durasului, Jose Azoona Hoyo. un 
salut cordial, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar popoarelor 
respective, urări de pace și progres.

Președinții țărilor menționate au 
mulțumit pentru urările primite și 
au rugat să se transmită președin
telui României un salut prietenesc, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului român, urări de

progres și bunăstare. Ei au expri
mat aprecierea și mulțumirile lor 
pentru poziția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, de spriji
nire a eforturilor depuse de „Gru
pul de la Contadora" și „Grupul de 
sprijin" pentru soluționarea negocia
tă a conflictelor din America Cen
trală.

Schimbul de mesaje a avut Ioc la 
San Jose cu prilejul participării to
varășului Gheorghe Petrescu, viCe- 
prim-ministru al guvernului, repre
zentant personal al președintelui 
României, și a președinților țărilor 
respective la ceremonia instalării 
noului președinte al Republicii Costa 
Rica.

Deschiderea Congresului 
P.C. din Grecia (interior)
ATENA 10 (Agerpres). — La Ate

na au inceput simbătă lucrările ce
lui de-al IV-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Grecia (interior). 
Participantii vor dezbate raportul 
Comitetului Central privind căile 
depășirii crizei economice, rolul for
țelor și partidelor politice, al mișcării 
de masă în lupta pentru reînnoirea 
stîngii, pentru o nouă politică socia
lă. Se vor dezbate, de asemenea, 
propunerile privind perspectivele de 
dezvoltare ale P.C.G. (interior) și 
modificările la statutul partidului,

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C^R.

în prima zi a lucrărilor au luat 
cuvintul Yannis Bannias, secretar al 
C.C. al P.C.G. (interior), și Leonidas 
Kirkos, președintele partidului.

Reia tind despre adunarea solem
nă de la București, agenția T.A.S.S. 
arată: Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că Partidul Comunist 
Român a fost forța hotărîtoare in 
lupta oamenilor muncii împotriva 
fascismului și războiului, pentru 
înfăptuirea revoluției socialiste in 
România. Sub conducerea P.C.R., 
țara a obținut succese in dezvol
tarea sociaj-economică.

Președintele Republicii Socialis
te România a subliniat ampla dez
voltare a relațiilor României cu 
celelalte țări socialiste, in primul 
rind cu cele vecine. Acordăm o 
mare importanță relațiilor cu Uni
unea Sovietică, a spus vorbitorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
atras atenția că nu menținerea și 
dezvoltarea armelor nucleare este 
calea, spre securitate, ci distru
gerea lor, trecerea la o politică 
reală de dezarmare, de . pace,\de 
colaborare. Singura alternativă la 
un război nuclear sau chimic — 
care ar duce la dispariția a insăși 
vieții pe planeta noastră — este 
dezarmarea, și în primul rind 
dezarmarea nucleară — subliniază 
agenția, citind din cuvintare.

Se relevă, apoi, că România 
sprijină activ programul de dezar
mare nucleară. în mai multe 
etape, pină in anul 2000. propus 
de Uniunea Sovietică, președintele 
Nicolae Ceaușescu menționînd că, 
în actualele împrejurări interna
ționale. România consideră necesar 
ca, o dată cu măsurile de dezar
mare nucleară, in etape, să se 
treacă la un program complex de 
dezarmare generală, care să cu
prindă și armele chimice și toate 
armamentele convenționale, clasi
ce. România acționează cu toată 
hotărîrea pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără arme 
nucleare și chimice, fără baze mi
litare străinei

Este reluată, de asemenea, ideea 
potrivit căreia terorismul de stat 
constituie un mare pericol pentru 
pacea și colaborarea internaționa
lă, iar represiunile militare impo- 
triva populației civile.- bombarda
mentele sau alte forme ale tero
rismului de stat nu constituie ca
lea de combatere a terorismului.

Adunarea solemnă de la Bucu
rești și cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu au fost 
reflectate, de asemenea, de TELE
VIZIUNEA SOVIETICA.

Sud titlul „Aniversare remarca
bilă. Adunare festivă la Bucu
rești", ziarul bulgar „RABOTNI- 
CESKO DELO“ publică o amplă 
corespondență despre cuvintarea 
rostită cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sint scoase in 
relief pasajele privind luptele re
voluționare duse de clasa munci
toare de-a lungul mai multor ani 
impotriva fascismului și capitalis
mului, pentru dreptate națională și 
socială, marea însemnătate a pri
mului Congres al P.C.R. din mai 
1921, care constituie începutul unei 
etape importante in istoria'mișcă
rii muncitorești revoluționare din 
România.

Este evidențiată aprecierea că, 
in condițiile situației internațio
nale actuale deosebit de compli
cate. este necesară întărirea unită
ții partidelor comuniste și munci
torești in lupta pentru pace, im
potriva pericolului unei catastrofe 
nucleare.

Despre cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au informat 
pe larg, de asemenea. TELEVI
ZIUNEA și POSTURILE DE RA
DIO BULGARE.

in cuvintarea rostită la adunarea 
solemnă de la București, secreta
rul general al P.C.R.. președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, s-a 
pronunțat din nou pentru înfăp
tuirea dezarmării, îndeosebi a celei 
nucleare, și pentru realizarea pină 
la sfîrșitul acestui an a unui acord 
intre marile puteri privind redu
cerea armamentelor nucleare, scrie 
agenția iugoslavă TANIUG. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pus 
in evidență marele pericol pe care 
ii reprezintă pierderea de sub con
trol a energiei nucleare, eviden
țiază agenția.

Se relevă, totodată, citindu-se 
din cuvintare. că se impune întă
rirea colaborării și solidarității în
tre toate partidele comuniste, 
muncitorești și socialiste și toate 
forțele progresiste din lume in 
lupta pentru pace și dezarmare, 
singura alternativă pentru a- salva 
omenirea de catastrofă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
arată agenția, s-a pronunțat pen
tru respectarea^ consecventă a prin
cipiilor socialismului științific, in 
concordanță cu condițiile obiective 
din fiecare țară.

Aceeași relatare a fost inse
rată și de ziarul ,,BORBA“.

Informind despre cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cadrul adunării solemne consa
crate împlinirii a 65 de ani de la 
făurirea P.C.R.. ziarul ..NEUES 
DEUTSCHLAND", din R. D. Ger
mană. arată că secretarul general 
al partidului nostru s-a referit la 
marile succese ale poporului 
român in construcția noii orin- 
duiri.

fost un moment de importanță 
istorică deosebită, relevă, la rin- 
dul ei, agenția A.D.N. din 
R. D. Germană. în permanență, in 
fruntea luptei împotriva exploată
rii, fascismului și războiului, pen
tru progres social s-au aflat comu
niștii. Prin edificarea socialismu
lui sub conducerea P.C.R.. poporul 
român a Înfăptuit cele mai 
profunde transformări sociale din 
istoria țării.

în cuvîntarea rostită la adunarea 
solemnă desfășurată la București, 
secretarul general al P.C.R. a 
subliniat că făurirea, acum 65 de 
ani, a partidului comunist a 
marcat începutul etapei de dez
voltare a mișcării muncitorești 
din România, arată ziarul ceho
slovac ..RUDE PRAVO".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat faptul că în cei peste 
40 de ani care au trecut de la re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din august 1944, România s-a 
transformat, sub. conducerea P.C.R., 
dintr-o țară agrară înapoiată in
tr-un stat agroindustrial, relevă și 
ziarul cehoslovac „PRACE".

Ziarul „NEPSZABADSAG" din 
R. P. Ungară a publicat o relatare 
despre adunarea solemnă dedicată 
evenimentului. Cotidianul a infor
mat că, în cuvintarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat mo
mentele de seamă din istoria 
Partidului Comunist Român și s-a 
referit pe larg la sarcinile ce stau 
in fața țării.

în cuvîntarea rostită la aduna-

necesar să fim foarte îngrijorați 
de amplasarea de noi arme nu
cleare in Europa.

Mijloacele de informare în masă 
de peste hotare prezintă, totodată, 
activitatea plină de însuflețire a 
oamenilor muncii din patria noas
tră in întimpinarea glorioasei ani
versări a făuririi Partidului Comu
nist Român.

Cotidianul „NEUES DEUTSCH
LAND" scrie : Angajamentele
luate de oamenii muncii în toate 
sectoarele economiei naționale în 
cinstea celei de-a 65-a aniversări a 
P.C R. sint orientate îndeosebi spre 
folosirea accelerată și atotcuprin
zătoare a noilor cuceriri tehnico- 
științifice ca forță de producție 
hotărîtoare în dezvoltarea intensi
vă a economiei.

în articol sint prezentate preo
cupările esențiale privind dezvol
tarea economico-socială în ramurile 
de virf, procentele de creștere a 
producției industriale, productivi
tății muncii și a venitului național 
în actualul cincinal, ca și de ridi
care a nivelului de trai al popu
lației.

Ziarul polonez „TRYBUNA 
LUDU" consacră un amplu articol 
acestui eveniment. Se evidențiază 
că Partidul Comunist Român a fost 
inițiatorul și organizatorul mișcă
rii de rezistență antifasciste, cata
lizatorul unui larg front al forțe
lor progresiste ale națiunii.

„Al IX-lea Congres al P.C.R. — 
subliniază „Trybuna Ludu" — de 
cînd în fruntea partidului și 
statului român se află tovarășul

Ample articole și comentarii 
ale presei mondiale dedicate 

mărețului jubileu al 
Partidului Comunist Român

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că problema fundamen
tală a contemporaneității, o consti
tuie trecerea la dezarmare, in pri
mul rind în domeniul nuclear. îm
piedicarea militarizării spațiului 
cosmic, relevă ziarul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat că făurirea partidului a

rea solemnă prilejuită de aniver
sarea a 65 de ani de la făurirea 
P.C.R., secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a arătat : Fără 
îndoială că socialismul a ajuns la 
un asemenea nivel de dezvoltare, 
incit se impun o analiză critică a 
drumului parcurs și stabilirea mă
surilor necesare în vederea per
fecționării și înnoirii socialismului ; 
dar aceasta trebuie să se realizeze 
pe baza experienței și practicii 
construcției socialiste de pină 
acum, pornind de la principiile 
socialismului științific, evidențiază 
agenția CHINA NOUA.

în legătură cu experiențele nu
cleare în scopuri militare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat ferm pentru realizarea 
unui acord corespunzător de înce
tare a acestor experiențe intre 
Statele Unite și Uniunea Sovietică, 
menționează agenția.

Se arată, de asemenea, citin
du-se din cuvintare, că probleme
le lumii contemporane nu se pot 
soluționa de un grup sau altul de 
state, ci numai de către toate statele 
lumii, iar problemele grave ale 
subdezvoltării nu se pot soluționa 
prin - promisiuni vagi. Conducăto
rul român a apreciat câ ar avea o 
mare însemnătate organizarea unei 
conferințe Internaționale în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite în 
vederea soluționării globale a pro
blemelor subdezvoltării.

Pe de altă parte, agenția citea
ză din cuvintare acea parte in 
care se arată că. avind in vedere 
necesitatea folosirii energiei nu
cleare in scopuri pașnice, vor tre
bui. pe baza experienței de pină 
acum, stabilite măsuri de creștere 
a siguranței în exploatare a cen
tralelor nucleare, pericolul nuclear 
trebuind să fie privit cu toată se
riozitatea.

Citind din cuvîntarea rostită de 
președintele Nicolae Ceaușescu la 
adunarea solemnă de la București, 
agenția REUTER a evidențiat fap
tul că președintele României a su
bliniat : Armele nucleare nu re
prezintă o garanție in plus pentru 
statul care le acceptă pe teritoriul 
său'-- așa cum susțin unii — ci, 
dimpotrivă, duc la o creștere a in
securității, la pericolul unor ex
plozii nucleare. Avind în vedere 
necesitatea folosirii energiei nu
cleare in scopuri pașnice vor tre
bui. pe baza experienței de pină 
acum, stabilite măsuri de creștere 
a siguranței în exploatare a cen
tralelor energetice nucleare. Ori- 
cind. chiar în condiții de pace, se 
poate produce, accidental, o explo
zie nucleară — a mai declarat 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
precizind că efectele radiațiilor 
nucleare nu cunosc granițe și că 
nu trebuie nici să se exagereze, 
dar nici să se diminueze pericolul 
radiațiilor nucleare, căci nimeni 
nu cunoaște încă pe deplin conse
cințele contaminării nucleare pe 
termen lung. Reuter a arătat, de 
asemenea.- că in cuvintarea sa 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mai evidențiat : Avaria gravă pro
dusă la centrala energetică de la 
Cernobil, din regiunea Kiev, pune 
in evidență marele pericol pe care 
îl reprezintă pierderea de sub 
control a energiei nucleare, sub 
orice formă. Cu atit mai mult este

Nicolae Ceaușescu. ocupă un loc 
foarte important in procesul edifi
cării socialismului in România".

Evidențiind cursul ascendent al 
dezvoltării raporturilor tradiționa
le'de prietenie româno-polone în 
anii construcției socialiste, artico
lul subliniază că „un rol hotărîtor 
în acest proces îl are colaborarea 
tot mai largă pe toate planurile 
dintre Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez și ’ Partidul Comunist 
Român. îndeosebi intîlnirile intre 
conducătorii partidelor și statelor 
noastre, convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski de la București și Var
șovia".

Ziarul „NODON SINMUN" din 
R.P.D. Coreeană, sub titlul „65 de 
ani de victorii parcurși de Partidul 
Comunist Român", a publicat un 
amplu articol consacrat acestui eve
niment de seamă din viata între
gului popor român.

Un alt cotidian din R.P.D.C. — 
„MINGIU CIOSON" — a publicat 
articolul „Progrese mărețe in con
strucția economică", ilustrîrid reali
zările poporului român în anii con
strucției socialiste, dobîndite sub 
conducerea partidului comunist, a 
secretarului său general.

Intr-un editorial al ziarului cu
banez „GRANMA" se relevă pro
gresele remarcabile în cele mai di
ferite sfere ale vieții economice și 
sociale a României. Națiunea ro
mână înaintează spre teluri inalte, 
așa cum o dovedesc documentele 
aprobate de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, evidențiată co
tidianul.

Sub titlul „65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român", 
ziarul ..TIME" din Bangladesh evi
dențiază condițiile istorice interne 
și externe care au condus la fău
rirea P.C.R., marile bătălii de clasă 
din anii premergători celui de-al 
doilea război mondial, atitudinea 
profund revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în timpul 
procesului de Ia Brașov, marea de
monstrație antifascistă din 1939 și 
alte acțiuni revoluționare in care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut un rol decisiv.

Sint înfățișate, de asemenea, pe
rioada strălucită din istoria tării 
noastre inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. schimbările pro
funde ce au avut loc in toate do
meniile de activitate.

Sub titlul „Cinci decenii de la 
procesul de la Brașov", cotidianul 
„DAILY NEWS" din’ aceeași țară a 
publicat un articol consacrat atitu
dinii eroice, profund patriotice 
și revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care a devenit 
din acuzat acuzator, transform ind 
acest proces intr-o manifestație 
antifascistă : el a chemat cele mai 
largi mase să se unească, sub con
ducerea P.C.R.. pentru salvarea po
porului român, a independenței și 
integrității teritoriale a tării.

Cotidianul ..DAILY CAPITAL 
NEWS", de asemenea din Bangla
desh. a publicat un amplu articol 
— „Principiile politicii externe a 
României", evidențiind poziția țării 
noastre in problemele internaționa
le actuale șj subliniind activitatea 
neobosită desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru promova
rea neabătută a principiilor ce stau 
la baza politicii externe românești.

originalitatea gîndirlj secretarului 
general al partidului.

La rîridul său, cotidianul de limbă 
bengaleză „DAINIK JANATA" a 
publicat articolul „România și Anul 
Internațional al Păcii", în care re
levă inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru asigura
rea și salvgardarea păcii în lume.

„Cei 65 de ani ai Partidului Co
munist Român" este titlul unui ar
ticol din „JORNAL DE ANGOLA", 
în care, prezentindu-se condițiile 
social-politicie care au permis 
transformarea, la 8 Mai 1921, a 
Partidului Socialist în Partidul Co
munist Român, se subliniază că 
acesta este „continuatorul celor 
mai inalte tradiții de luptă ale po
porului român pentru dreptate, li
bertate socială și națională, pentru 
independența și suveranitatea pa
triei". -

Cotidianul de limbă franceză „LE 
RENOUVEAU DU BURUNDI" a 
publicat un amplu articol in care 
subliniază că, încă de la crearea sa, 
P.C.R. s-a afirmat ca o forță poli
tică capabilă să asigure triumful 
luptei clasei muncitoare, al forțelor 
revoluționare și democratice ale 
poporului împotriva exploatării și 
oprimării, pentru păstrarea integri
tății și suveranității României.

Se evidențiază, de asemenea, că 
perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. s-a dovedit a fi 
perioada cea mai bogată în reali
zări din întreaga istorie a Partidu
lui Comunist Român, a României 
socialiste.

Ziarul „ELIMA", din Zair, subli
niază pe prima pagină semnificația 
împlinirii a 65 de ani de la fău
rirea P.C.R., evidențiind succesele 
cu care poporul român a intimpi- 
nat această aniversare.

Sub titlul „Partidul Comunist Ro
mân sărbătorește 65 de ani de exis
tență", agenția zaireză de presă 
AZAP arată : Această aniversare 
a Partidului Comunist Român coin
cide cu începutul celui de-al optu
lea olari cincinal al tării, care are 
drept obiectiv o vastă activitate de 
reconstrucție, dezvoltare economică 
și intensificare a relațiilor Româ
niei cu toate statele lumii.

Ziarul guineez „HOROYA" a pu
blicat un articol in care a evocat 
momente importante ale luptei cla
sei muncitoare din România, pli
nind în evidentă, totodată, bunele 
relații de prietenie dintre România 
și Guineea.

Postul de radio CONAKRY a 
evocat, in emisiunile sale, actul is
toric de la 8 Mai 1921, importanța 
lui pentru mișcarea comunistă și 
muncitorească din România, pre
cum și momente din istoria po
porului român, realizările obținute 
de tara noastră sub conducerea 
P.C.R. A fost, totodată, pusă in 
evidentă politica externă de pace a 
României.

POSTUL DE TELEVIZIUNE CO
NAKRY a prezentat, cu același pri
lej, filmul românesc „România — 
Ceaușescu — Pace".

„România aniversează 65 de 
ani . de existență a Partidu
lui Comunist Român" este titlul 
sub care săptăminalul nigerian 
..TIMES INTERNATIONAL" a 
publicat un amplu articol. în
soțit de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care Se arată: 
Exprimînd voința poporului, po
litica partidului comunist reflectă 
dorința acestuia de a construi o so
cietate bazată pe egalitate, in care 
fiecare să beneficieze de roadele 
muncii sale. O îndelungată peri
oadă. istoria României inscrie in 
paginile sale participarea eroică a 
lui Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist. 
Român și conducător al tării, in 
marile bătălii revoluționare din de
ceniile patru și cinci, in lupta parti
dului și a întregului popor impo
triva fascismului.

Nicolae Ceaușescu. scrie ziarul, 
s-a aflat permanent in fruntea 
luptei revoluționare a maselor 
populare, actionind cu fermitate 
exemplară și cu strălucită dăruire 
pentru bunăstarea și fericirea 
României.

„Times International" pune, de 
asemenea, in lumină faptul că ac
țiunile de marcare a aniversării 
Partidului Comunist Român relie
fează unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor român in jurul 
partidului si al secretarului său ge
neral, Nicolae Ceaușescu. cea de-a 
65-a aniversare a P.C.R. consti
tuind un minunat ' ’prilej pentru 
poporul român de a evidenția . cu 
mîndrie patriotică drumul de luptă 
și realizările Înregistrate in perioa
da inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, denumită de 
popor „Epoca Ceaușescu".

La această glorioasă aniversare, 
poporul român vede in marele său 
conducător omul plin de înțelepciu
ne. devotament eroic și zel care il 
călăuzește pe un drum glorios, scrie 
publicația, arătind că această ani
versare este pentru români un pri
lej de a-i aduce un omagiu sincer 
lui Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general, al P.C.R.. președintele tării. 
Fără îndoială, nigerienii se bucură 
alături de români cu prilejul aces
tui memorabil eveniment, prilej de 
a reliefa legăturile de prietenie 
dintre cele două țări.

RADIODIFUZIUNEA NIGERIA
NA a dedicat, la rindul său. un

MANIFESTĂRI
A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA P.C.R.
In numeroase țări de pe toate meridianele, împlinirea a 65 de ani 

de la făurirea Partidului Comunist Român prilejuiește, organizarea 
in continuare a unor manifestări omagiale.

program special celei de-a 65-a ani
versări a 
Român.

Partidului Comunist

(Agerpres)

BERLIN 10 (Agerpres). — în să
lile Muzeului de istorie germană 
s-a deschis expoziția „65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român".

în expunerile prezentate la ver
nisaj au fost subliniate însemnă
tatea istorică a făuririi Partidului 
Comunist Român, continuatorul 
bogatelor tradiții revoluționare ale 
poporului român, precum și bunele 
relații de colaborare dintre P.C.R, 
și P.S.U.G., dintre statele și po
poarele noastre.

Au fost relevate momentele 
semnificative ale luptei eroice a 
comuniștilor români în timpul ile
galității. Au fost prezentate tot
odată mărețele cuceriri ale po
porului român în anii construc
ției socialiste, cu deosebire în cele 
peste două decenii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului.

La vernisaj au participat membri 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, reprezentanți ai Sec
ției de relații externe a C.C. ai 
P.S.U.G., ai unor instituții cultu- 
ral-științifice, un numeros public.

La Universitatea Karl Marx din 
Leipzig a avut loc o manifestare 
culturală românească, in cadrul 
căreia s-au prezentat filme ro
mânești și a fost inaugurată o ex
poziție documentară de fotografii 
sub genericul „Imagini din Româ
nia". A fost organizat totodată un 
stand de carte istorică și social- 
politică, in cadrul căruia la loc de 
frunte sint prezentate operele to
varășului Nicolae Ceaușescu. Sint 
expuse, de asemenea, lucrările ști
ințifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

în cuvintul inaugural a fost re
liefat faptul că făurirea, la 8 Mai 
1921, a Partidului Comunist Ro
mân a ridicat pe o treaptă superi
oară lupta clasei muncitoare, a 
maselor largi populare din Româ
nia pentru dreptate socială, uni
tate și independență națională.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Ce
lei de-a 65-a aniversări a făuririi 
P.C.R. i-au fost consacrate expozi
țiile intitulate „România ieri și azi", 
„Imagini din trecutul mișcării 
muncitorești" și „România in fila- 
telistică" inaugurate, in centrul 
voievodal Tarnobrzeg din R. P. Po
lonă.

în alocuțiunile rostite cu acest

prilej s-a subliniat importanța 
acestui eveniment in dezvoltarea 
si afirmarea mișcării muncitorești 
din România ca principala lorță a 
societății, fiind evocată, totodată, 
lupta desfășurată de partidul comu
nist pentru salvarea, ființei națio
nale a poporului român, pentru eli
berarea tării de sub dominația fas
cistă. S-au evidențiat realizările po
porului român in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. în special după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., de cind 
în ’fruntea partidului și a tării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost reliefate,, totodată, relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., dintre popoarele 
și țările noastre.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
La Biblioteca română din New 
York a fost prezentată conferința 
pe tema „Politica externă de pace 
și largă cooperare a Republicii So
cialiste România". A fost în
fățișată contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și transpunerea in via
tă a întregii politici internațio
nale a partidului și statului 
nostru.

în cinstea evenimentului, lâ 
sediul Bibliotecii române a fost 
deschisă și o expoziție de carte 
românească cu tematică social-po- 
litică și istorică, in cadrul căreia 
un loc central îl ocupă volumele 
cuprinzînd opera politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

LISABONA 10 (Agerpres) — La 
Lectoratul de limbă și cultură 
română din cadrul Universității din 
Lisabona a avut loc o manifestare, 
cu prilejul căreia a fost prezentată 
conferința „65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român". A 
fost evidențiată importanța făuririi 
P.C.R. in viata poporului nostru, 
evocindu-se lupta eroică dutsă de co
muniști și rolul partidului in toate 
momentele importante ale istoriei 
naționale din ultimii 65 de ani, ca
pacitatea sa de a conduce cu succes 
clasa muncitoare, masele populare 
în bătăliile de clasă și in opera de 
edificare a societății socialiste. Au 
fost subliniate pe iarg transformă
rile revoluționare care au avut loc 
in România și succesele remarcabi
le obținute de poporul român in 
toate domeniile vieții materiale și 
spirituale, Îndeosebi in perioada

In memoria ostașilor români căzuți în luptele pentru 
cucerirea independenței de stal și împotriva fascismului

SOFIA 10 (Agerpres). — La mo
numentele din Plevna, Grivița, Por- 
dim și Oriahovo ridicate in cinstea 
eroilor români căzuți pe. cîmpurile de 
luptă in războiul din 1877—1878 pen
tru cucerirea independenței de stat 
a României au fost depuse, din 
partea ambasadei țării noastre la 
Sofia, coroane și jerbe de flori.

La ceremonii au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși cetățeni bulgari, 
ziariști.

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 9 Mai, Ziua cuceri
rii independenței de stat a României, 
Ziua eroilor patriei, Ziua vic
toriei asupra fascismului, din 
partea ambasadei tării noastre in 
capitala R.P. Ungare au fost depu
se (Coroane de flori la monumentele 
eroilor români de la Rakosliget — 
Budapesta și de la Szeged. Monu

mentele cinstesc memoria celor peste 
42 000 de ostași și ofițeri români 
căzuți in luptele pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist, pen
tru libertatea poporului ungar.

Cu același prilej. au mai fost 
depuse jerbe de flori la monumen
tele și mormintele eroilor români din 
localitățile Tapiosulv. Nagykoeroes, 
Szecseny, î'iszadob, Mehkerek.

VIENA 10 (Agerpres). — Cu pri
lejul zilei de ,9 Mai, la Monumentul 
eroilor căzuți in. lupta împotriva 
fascismului, . ridicat in localitatea 
austriacă Keisersteinbruck-Sommer 
rein au fost depuse coroane de flori.

Participant^ la ceremonie au păs
trat un moment de reculegere in 
memoria ostașilor români care s-au 
jertfit pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist, pentru infringerea 
Germaniei fasciste.
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. COMUNICATUL COMUN privind 
convorbirile dintre Mihail Gorba- 

I ciov. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Jose Eduardo dos 

I Santos, președintele M.P.L.A. —
Partidul Muncii, președintele R.P. 
Angola, care a efectuat o vizită 

I.oficială de prietenie in Uniunea
Sovietică, relevă că părțile au sub
liniat necesitatea adoptării unor. 

I măsuri eficiente de dezarmare. în
deosebi de dezarmare nucleară. în 
legătură cu situația din sudul Afri
cii. a fost dată publicității o De- 

| claratie comună, in care se exprimă
convingerea câ situația de criză din 
această regiune poate si trebuie să 

| fie reglementată prin mijloace po
litice. in interesul popoarelor din 

I regiune, al asigurării stabilității și 
păcii în zonă.

| PROTOCOL. La Varșovia s-au 
încheiat simbătă lucrările sesiunii

Comitetului polono-chinez de cola
borare economică, comercială și 
tehnico-științifică. Un protocol sem
nat cu acest prilej prevede crește
rea cu 20 .la sută a schimburilor 
bilaterale in acest an față de anul 
1985.

CONVORBIRI INDIRECTE. Re- 
ferindu-se la: convorbirile indi
recte- desfășprate sub auspiciile 
O.N.U. și O.U.A. in cursul acestei 
săptămini la Națiunile Unite, in
tre reprezentanții Marocului și ’ ai 
Frontului „Polisario" cu privire 
Ia problema Saharei occidentale, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a declarat că 
cele două părți l-au asigurat asu
pra dorinței lor de a continua să 
folosească bunele oficii oferite de 
O.N.U. in căutarea unei „soluții 
juste și durabile". Perez de Cuellar 
a precizat că se va întilni la 28

A

inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R.. rolul determinant al to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. în elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a țării noastre.

ISLAMABAD 10 (Agerpres) — în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la sediul Ambasadei 
României de la Islamabad, la care 
au participat reprezentanți ai pre
sei pakistaneze și străine, au fost 
evocate semnificația istorică a fău
ririi Partidului Comunist Român, 
rolul deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele României, în dezvolta
rea neîncetată, multilaterală a țării. 
Au fost subliniate succesele obți
nute de poporul român in opera de 
construcție a societății socialiste in 
tara noastră, in special în perioa
da inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. de cînd in fruntea 
partidului și a statului a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost relevate, de asemenea, 
contribuția majoră a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
relațiilor româno-bakistaneze. pre
cum și stima si aprecierea de care 
se bucură șeful statului român in 
Pakistan. \

VIENA 10 (Agerpres). — în sala 
de expoziții a primăriei din Wie- 
ner-Neustadt a avut loc vernisajul 
unei expo.zitii.de pictură și sculp
tură românească.

In alocuțiunile rostite cu această 
ocazie a fost reliefată dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre Româ
nia si Austria.

MANILA 10 (Agerpres). — împli
nirea a 65 de ani de la făurirea 
P.C.R. a fost marcată in capitala 
Filipinelor prin deschiderea unei 
expoziții de carte ce cuprinde la 
loc de frunte lucrări din gindirea 
social-politică a secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost, de asemenea, prezentate 
filmele documentare ..Imagini din 
România contemporană" și „Comori 
turistice din România".

Cu acest prilej, s-au subliniat 
semnificația istorică a evenimentu
lui marcat și remarcabilele realizări 
obținute de România in anii con
strucției socialiste, in special de 
cind in fruntea partidului și 
a tării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Situația din Liban
BEIRUT 10 (Agerpres). — în sudul 

Libanului au fost înregistrate noi 
acțiuni de ripostă ale patrioțllor li
banezi impotriva forțelor israeliene 
de ocupație și a elementelor din 
aza-zisa Armată a Libanului de Sud, 
creată și finanțată de Israel. Ei au 
efectuat opt atacuri impotriva unor 
posturi israeliene din zona Hasbaya, 
din sudul tării, și au supus unor 
tiruri de artilerie cîteva poziții ina
mice din apropierea localității Jezzi- 
ne. în același timp, o subunitate 
israeliană a pătruns in localitățile 
Kleya și Dallafa din sudul Văii 
Bekaa, unde au operat percheziții 
și au efectuat arestări in rindul 
populației. Au fost supuse tirurilor 
de artilerie localitățile Haddas, Aita- 
Jebel și Habbush din așa-zisa „zonă 
de securitate" din sudul Libanului.

Totodată, potrivit agențiilor A.F.P. 
și Reuter. simbătă dimineața, in 
capitala Libanului, situația se men
ținea incordată. in unele zone inre- 
gistrindu-se schimburi de focuri.

mai cu președintele în exercițiu al 
O.U.A.. in vederea evaluării situa- I 
ției șl stabilirii modalităților de | 
continuare a negocierilor.

DELEGAȚIA „NAVEI ASIATICE 
A PĂCII", condusă de președintele 1 
Comitetului nipon pentru sprijini
rea reunificării independente și 
pașnice a Coreei, Akira Iwai, a pă- | 
răsit R.P.D. Coreeană. Reprezen
tanți ai delegației au relevat vigoa- i 
rea luptei desfășurate de poporul 
coreean pentru reunificarea țării. 
„Nava asiatică a păcii" a părăsit . 
portul Nampo, din R.P.D. Coreeană, 
cu destinația R.P. Chineză. . '

APRECIERE. Ministrul indone
zian al afacerilor externe, Mochtar 
Kusumaatmadja. a estimat că re
centa reuniune la. nivel îrtalt. de la i 
Tokio, a principalelor state dez
voltate din lumea capitalistă, a ig- 1 
norat in mare măsură dificultățile . 
cu care sint confruntate țările in 
curs de dezvoltare. El a amintit că 
membrii ASEAN au prezentat un • 
memorandum președintelui S.U.A.. 
Ronald Reagan, cu prilejul vizitei 
sale in Indonezia inainte de intîl- 
nirea de la Tokio, in care erau i 
expuse problemele ce confruntă 
economiile lor. '
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