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Idei și teze cuprinse în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la adunarea
consacra*a
aniversări^ gloriosukiț jubileu țd partidului

ROLUL DINAMIC, ACTIV AL CONȘTIINȚEI
SOCIALISTE, REVOLUȚIONARE
Concepția profund științifică, vi
zionară a secretarului general al
partidului privitoare la esența și
sensul construcției socialiste în
patria noastră s-a materializat, în
cei aproape 21 de ani care au
trecut de la Congresul al IX-lea,
într-o operă teoretică de vastă
cuprindere, care înscrie contribu
ții de înaltă valoare la tezaurul
gîndirii și practicii revoluționare
contemporane.
Efortul neslăbit de investigare
permanentă a realităților economico-sociale, preocuparea statorni
că de a înțelege în profunzime
cerințele legilor obiective ale vie
ții sociale, în general, și ale re
voluției socialiste, în special, au
făcut ca fiecare cuvîntare rostită
de tovarășul Nicolae Ceaușescu —
la congrese, conferințe sau plena
re ale partidului, cît și în nume
roase alte împrejurări — să se în
scrie ca evenimente de referință
pentru gîndirea filozofică, econo
mică, social-politică românească.
Un asemenea eveniment l-a con
stituit și magistrala cuvîntare
rostită la Adunarea solemnă orga
nizată cu prilejul aniversării a 65
de ani de la făurirea Partidului
Comunist Român — strălucită sin
teză a drumului glorios străbătut
de avangarda clasei muncitoare,
cuprinzătoare și profundă analiză
a sarcinilor ce stau în etapa ac
tuală în fața națiunii noastre, a

problemelor majore ce confruntă
omenirea.
O idee cardinală pe care o dega
jă recenta cuvîntare a secretaru
lui general al partidului se referă
la adevărul că progresul socialeconomic multilateral al patriei
noastre necesită desfășurarea în
continuare a unei temeinice acti
vități ideologice, politice și cul
tural-educative, pentru formarea
conștiinței noi. socialiste, dezvolta
rea spiritului revoluționar, pentru
pregătirea omului revoluționar, ca
specialist și om politic, preocupat
permanent de însușirea cunoștin
țelor profesionale într-un spirit
revoluționar creator.
„în noua etapă în care am
intrat — sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — se im
pune să intensificăm și mai mult
atit activitatea ideologică de dez
voltare a conștiinței revoluționare
a membrilor de partid, dar și ac
tivitatea politico-educativă de ri
dicare a nivelului general de cul
tură ai întregului popor". Din bo
gata argumentație a secretarului
general al partidului se degajă
limpede ideea potrivit căreia con
știentizarea — la scara întregii
societăți și implicit a fiecărui in
divid în parte — înțelegerea șl
asimilarea conștientă a cerințelor
obiective ale dinamicii sociale nu
constituie un fapt social nici

simplu ca structură, nici liniar ca
desfășurare.
„Socialismul este Încă o orînduîre tînără" —' atrăgea atenția în
termeni expresivi tovarășul
Nicolae Ceaușescu — și tocmai de
aceea se impune analiza critică a
drumului parcurs pe baza expe
rienței și practicii construcției so
cialiste de pină acum, pornind de
la principiile • socialismului științi
fic. Din acest punct de vedere,
edificarea noii orinduiri și accele
rarea progresului social sînt lega
te de două aspecte conexe : pe
de o parte, de creația teoretică,
ideologică și politică proprie a
partidului, prin aplicarea și dez
voltarea creatoare a teoriei socia
lismului științific la condițiile con
crete ale țării ; pe, de altă parte,
de desfășurarea de către partid
a unei largi activități pentru însu
șirea de către întregul popor a
ideologiei și politicii sale revolu
ționare, pentru educarea tuturor
cetățenilor patriei în spiritul înal
telor idealuri ale comunismului.
Strategia partidului nostru cu
privire la rolul conștiinței socia
liste, revoluționare, în edificarea
noii orînduiri, în asigurarea pro
gresului multilateral al țării, în
valorificarea disponibilităților crea
toare ale tuturor oamenilor mun
cii are baze trainice în con
cepția novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu despre corelația

existentă socială — conștiință so
cială. Secretarul general al parti
dului a demonstrat că existenta șl
conștiința socială se află intr-un
raport de intercondiționare per
manentă, dezvoltarea armonioasă
a societății implicând progresul
acestor . domenii fundamentale ale
societății, care sînt privite ca un
tot unitar. Relevînd că în socia
lism conștiința nu poate fi înțe
leasă ca o rezultantă mecanică,
ca un simplu act reflex al prefa
cerilor din sfera existenței, că ea
nu rămîne fatalmente în urma
dezvoltării sociale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a evidențiat,
într-o elaborare teoretică de ex
cepție, că transformările pe care
le inaugurează noua societate, ca
și disponibilitățile formative, mo
delatoare, ale noilor structuri po
litice, educaționale și culturale,
creează posibilitatea reală a afir
mării conștiinței socialiste ca im
portant factor al progresului eco
nomic șl social, ca adevărată forță
motrice a devenirii noastre socia
liste și comuniste.
La baza întregii activități ideo
logice — arată secretarul general
al partidului — trebuie să stea
concepția revoluționară despre
lume și viață, materialismul dia
lectic și istoric, umanismul revolu
ționar, care consideră omul creația
(Continuare in pag. a IV-a)

Muncind cu abnegație și răspun
dere pentru înfăptuirea' sarcinilor
ce le revin din programul energetic,
valorificind superior experiența
acumulată, minerii de la Voivozi
și-au intensificat activitatea pen
tru folosirea la inalți parametri a
utilajelor din subteran și cariere,
creșterea vitezelor de înaintare
atit la lucrările de pregătire, cît și
in abataje, întărirea ordinii și” dis
ciplinei în fiecare sector și la fie
care loc de muncă. Bilanțul la zi
înregistrează o producție suplimen

tară de aproape 105 000 tone lignit,
întreprinderea realizind astfel în
avans prevederile de plan la pro
ducția fizică pe primele 5 luni ale
anului. Eficienta activității depuse
și spiritul gospodăresc al mineri
lor de aici sint ilustrate concludent
de diminuarea consumurilor mate
riale și, deopotrivă, de depășirea
eubstanțială a sarcinii planificate
de creștere a productivității muncii,
(loan Laza, corespondentul „Scân
teii").

pentru montaj variatoare de tura
ție cu lanț lameiar și inele de
fricțiune, unde, prin fluxul modern
organizai se asigură dublarea pro
ducției. Aici a fost realizat pri
mul variator cu lanț lameiar cu
comandă de la distanță, care pînă
acum se importa. (Oetav Grumeza, corespondentul „Scînteii").

BUZĂU: Consumuri reduse de materiale și energie
Ca urmare a desfășurării pe un
front larg a acțiunii de organiza
re și modernizare a proceselor de
producție, de sporire a productivi
tății muncii, a calității și compe
titivității produselor, oamenii mun
cii din industria județului Buzău
au realizat, în perioada care a tre
cut din 1986, mari cantități de producție-marfă suplimentară. Demn
de menționat este faptul că pre
vederile programului suplimentar

de producție aferente acestei pe
rioade au fost depășite cu peste
18 milioane lei. iar întregul spor
de producție a fost obținut în con
dițiile reducerii consumurilor de
materii prime, materiale, combus
tibil și energie electrică pe uni
tatea de produs. Pînă în momen
tul de față s-au economisit. între
altele. 1 700 tone metal și 3 300
MWh energie electrică. (Stelian
Chiper, corespondentul „Scînteii").

SUCEAVA : în funcțiune — importante capacități
productive
în aceste zile, într-o serie de în
treprinderi industriale sucevene au
fost puse in funcțiune noi și mo
derne capacități de producție. La
întreprinderea de mașini-unelte a
fost conectată la fluxul productiv,
în cadrul secției de mașini-unelte
grele, o nouă capacitate, care per
mite realizarea unei producții in
dustriale anuale în valoare de 100
milioane lei și care dispune de ma
șini cu caracteristici tehnico-funcționale ridicate, de înaltă precizie,
marea lor majoritate fiind fabrica

te în tară. Montajul mașinilor-unelte a fost executat de specialiștii
unității. Tot beneficiarul a adus o
contribuție hotărâtoare la termina
rea montajului și punerea în func
țiune a unei importante capacități
productive la întreprinderea de co
voare plușate din Șiret. Intre obiectivele de investiți finalizate in
ultimul timp se numără și instala
ția de îmbuteliere a oxigenului de
la Combinatul de fibre, celuloză și
hîrtie din Suceava. (Sava Bejinariu, corespondentul „Scînteii").

BACĂU : Livrări suplimentare la export
Produsele întreprinderii mecani
ce din Bacău sînt tot mai solici
tate de parteneri de peste hotare.
Ca urmare, muncitorii, inginerii
și tehnicienii acestei mari unități
economice depun eforturi susținute
pentru realizarea și livrarea rit
mică a produselor pentru export,
asimilarea și introducerea în fa
bricație a unor noi produse cu
caracteristici
tehnice superioare,
competitive pe piața externă. „De
Ia începutul anului — ne spunea
tovarășul Gheorghe Lungeanu, di
rectorul Întreprinderii -r au fost
asimilate și oferite exportului pes
te 50 de noi tlpodimensiuni de or

gane de asamblare, între care cele
cu acoperiri de suprafață rezisten
te la coroziune și organele de
asamblare pentru liniile aeriene de
transport al energiei electrice. La
această dată sînt în curs de asi
milare organe de asamblare de
înaltă rezistență pentru diferite ra
muri industriale. Datorită muncii
entuziaste a întregului colectiv,
introducerii unor noi tehnologii de
fabricație, folosirii din plin a ma
șinilor și utilajelor din dotare, pla
nul la export din această perioadă
a fost depășit cu 30 Ia sută.
(Gheorghe Baltă, corespondentul
„Scînteii").

PAȘCANI :

peste
prevederi
ARGEȘ :
Oamenii muncii din județul
Argeș acționează cu energie
pentru îndeplinirea și depășirea
sarcinilor de plan pe anul in
curs și pe întregul cincinal. De
la inceputpl anului, 65 unități
economice au obținut o producție-marfă peste plan în valoa
re de 480 milioane lei. Au fost
idealizate suplimentar energie
electrică, autoturisme, compo
nente electronice și produse electrotehnice, cherestea, țesături
și altele. Contribuții deosebite
la realizarea acestor producții
suplimentare și-au adus oame
nii muncii de la întreprinderea
de autoturisme Pitești, Combi
natul de articole tehnice din
cauciuc și întreprinderea de
bioproteine Curtea de Argeș.
Succesele au la bază aplicarea
unor valoroase initiative mun
citorești, care au dus la crește
rea
productivității
muncii.
(Gheorghe Cîrstea, coresponden
tul „Scânteii").

GALAȚI :
Printre colectivele de muncă
din unitățile economice gălățene care își îndeplinesc exem
plar, lună de lună, sarcinile de
plan se numără și colectivul
întreprinderii „Laminorul de ta
blă" Galați, aflat permanent în
fruntea întrecerii socialiste pe
ramură. Ca urmare a eforturi
lor susținute depuse, a organi
zării superioare a muncii în fie
care sector de activitate, folosi
rii la capacitate aliniiloT de la
minare, oamenii muncii de aici
au reușit să producă suplimen
tar prevederilor de plan la zi
2 000 tone profile formate Ia
rece, 3 300 tone laminate fini
te pline și importante cantități
de tablă inoxidabilă. De aseme
nea, ca urmare a eforturilor de
puse pentru realizarea sarcini
lor la producția fizică, au fost
livrate ia export cu 9,8 la sută
mai multe produse de calitate
superioară față de prevederile
de plan. (Ștefan Dimitriu, co
respondentul „Scintei").

CLUJ :
Colectivul întreprinderii chi
mice din Turda a ridicat la 63
milioane iei valoarea producțieimarfă realizate peste prevede
rile de plan în perioada de pînă
acum din acest ăn. De aseme
nea. âu fost depășite sarcinile
la export cu 9 milioane lei. Be
neficiarilor interni și partene
rilor externi le-au fost livrate
suplimentar, în această perioa
dă, 1 450 tone hidroxld de pota
siu, 1 500 tone acid clorhidric
sintetic, carbonat de potasiu,
policlorură de vinii și alte pro
duse chimice. Directorul între
prinderii. Gyorgy Victor, ne-a
relatat că măsurile luate pen
tru asigurarea bunei funcționări
a utilajelor și instalațiilor și
respectarea proceselor tehnolo
gice vor permite ca planul pe
5 luni să fie încheiat cu o de
pășire de 70 milioane Iei la producția-marfă. (Marin Oprea,
corespondentul „Scânteii").

în cadrul programului pentru
autoutilare, la întreprinderea me
canică de material rulant din Paș
cani a fost realizată cu forțe pro
prii o mașină-agregat pentru su
dat tampoane de vagoane. Este o
mașină de mare capacitate, care
conduce la creșterea productivității
muncii cu 180 la sută. înainte,
operația de sudură se executa
semiautomat pe trei mașini, iar
acum se face automat, sub strat de
flux. Mașina-agregat pentru suda
rea tampoanelor este universală,
putînd funcționa și în mediu pro
tector cu bioxid de carbon. Tot
odată. este compusă din instalații
de ridicat și coborît. tampoanele,
înainte și după operația de sudură,
ceea ce ușurează mult munca oa
menilor.
Punerea în funcțiune a noii mașirți-agregat de sudură conduce la
economii anuale de peste 700 000
lei, ca urmare a creșterii produc
tivității muncii, a reducerii timpu
lui de lucru șl a consumului ener
getic. (Manole Corcaci, corespon
dentul „Scînteii").

SUPERIOARE IN PERFECȚIONAREA

NEVOIA DE A ÎNVÂȚA
In condițiile producției modeme, supusă continuu dinamismului revo
luției științifice și tehnice, asigurarea bunei pregătiri profesionale a per
sonalului muncitor este una dintre sarcinile prioritare a colectivelor din
întreprinderi, a tuturor consiliilor oamenilor muncii. Iar o bună pregătire
profesională presupune, azi, și dobîndirea acelei capacități a muncito
rului de a complini, în funcție de condițiile concrete, o meserie cu alta,
de a-și însuși temeinic două sau chiar trei meserii în procesul de
policalificare.

Organizarea și desfășurarea cursu
rilor de policalificare reclamă,
firesc, o seamă de pregătiri temei
nice care să-i asigure procesului ca
atare caracter sistematic, largă des
chidere spre viață, spre exigențele
calității. Iar între aceste premise,
adeseori hotărâtoare, un loc de în
semnătate deosebită, cum am și
ilustrat într-o precedentă anchetă
(„Scînteia" din 11 mai a.c.), îl ocupă
însăși stabilirea cifrelor de școlariza
re, ca expresie a necesarului calculat
în mod real, pe baza analizelor adinei,
efectuate la nivelul fiecărei unități
economice. Numai că învestirea în
treprinderilor cu toată răspunderea
în stabilirea dimensiunilor, policali
ficării, ca și în asigurarea succesului
Întregului proces de perfecționare a
pregătirii nu micșorează cu nimic
răspunderea, autoritatea, cîmpul de
acțiune al centralelor și departa
mentelor economice. Dimpotrivă,
fiind vorba despre un proces ale că
rui urmări se răsfring și peste li
mitele unei uzine (policalificarea
comportă acum atestarea însușirii
unei a doua meserii care să poată fi
exercitate oricind și oriunde cu re
zultate superioare), ministerele eco
nomice sînt chemate să asigure uni
tatea și continuitatea acestui proces
la nivelul întregii țări, cotele mini
me de exigentă asupra unui conți
nut în continuă diversificare, rapor
tarea permanentă a acestuia la crea
ția științifică și tehnică de nivel
mondial. Și este suficientă investi
garea procesului de policalificare,
așa cum se Înfățișează acum la ni
velul unei întreprinderi, spre a se«iza multiple aspecte asupra limpe
zirii cărora se lasă așteptate, și încă

fizică

SATU MARE : Utilaje pentru industria chimică
Pentru satisfacere® , cererilor crescînda de utilaje necesare indus
triei chimice, la întreprinderea de
piese de schimb și Utilaje pentru
industria chimică Satu Mare au
fost date de curind în funcțiune
noi capacități de producție și mo
dernizate altele existente. între
acestea se situează noul atelier

Mașini-agregat de mare
randament

EXIGENȚE NOI,

Producție

PREGĂTIRII PROFESIONALE

PERMANENT

după ce criterii este aleasă a doua
meserie in raport de prima.
Neîndoielnic, fiecare Întreprindere
are în această privință experiență ;
cursuri de policalificare s-au desfă
șurat și în anii precedenți, numai că
atunci ele nu depășeau nevoile
stricte și, am adăuga, individuali
zate ale unui atelier, secție sau în

Cum se desfășoară acțiunea
de policalificare a personalului
muncitor din unitățile industriale
de multă vreme, decizia departa
mentelor economice, viziunea lor or
ganică, integratoare, cu urmări
importante asupra îmbunătățirii ne
contenite a procesului ca atare.
Unul dintre aceste aspecte presan
te se identifică, neîndoielnic, in sta
bilirea structurii sau, mai bine-zis, a
direcțiilor policalificării. La Combi
natul de utilaj greu din Cluj-Napoca, bunăoară, planul de policalificare
pe anul în curs prevede ca 70 de
muncitori să-și însușească, drept a
doua meserie, pe cea de macaragiu ;
72 să devină fochiști, 144 — sudori,
72 — lăcătuși etc., etc. Un singur
lucru însă nu se știa cu precizie la
sfirșitul trimestrului I din acest an:
dintre ce meserii vor fi recrutați
viitorii macaragii, fochiști, sudori
etc., etc. In schimb, la întreprinderea
„Rulmentul" și la întreprinderea de
tractoare din Brașov se știe, cel pu
țin orientativ, numărul muncitorilor
ce se vor califica în cea de-a doua
meserie, dar această a doua meserie,
la data de 11 aprilie, incă nu era
precizată pentru fiecare caz in par
te. Și astfel de paradoxuri apar toc
mai pentru că, cel puțin la nivelul
unor Întreprinderi, nu se cunoaște
bine cum și, mai ales, pe ee bază,

treprindere, pe cîtă vreme acum fe
nomenul se cere raportat la scara
întregii economii și ia statutul tutu
ror meseriilor. Fie și numai pentru
faptul că, așa cum se știe, sistemul
de perfecționare a pregătirii profe
sionale comportă acum strînse legă
turi cu promovarea întregului perso
nal muncitor. Se simte deci nevoia
unui sistem unitar de norme, care să
reglementeze, pe domenii, principiile
după care pot fi asociate» două me
serii, motivația științifico-economică
a acestei asocieri, să precizeze rolul
experienței fiecărei întreprinderi
sau al opțiunii individuale în acest
proces ș.a.m.d. Pentru că, la propor
țiile ce i se atribuie și la eficiența
socială ce i se cere, policalificarea
trebuie să dobindească un statut ri
guros definit, cu indicatori de exi
gență sub care să nu poată coborî
niciunde. Calitatea pregătirii fiecă
rui strungar, de pildă, trebuie să fie
de nivel maxim, nu să difere even
tual după locul in care muncitorul
își desfășoară activitatea, vechea
mentalitate după care făurirea pie
selor pentru mașinile agricole, să
zicem, ar îngădui mai multă „apro
ximație" decît confecționarea piese
lor pentru aeronave este păgubi
toare și influența ei nefastă se cere

riguros combătută în primul rind
aici, in domeniul formării și perfec
ționării cadrelor. Statutul muncito
rului român, reclamă ca fiecare nouă
treaptă din condiția muncii iui să-și
asocieze integral un nivel superior
de cultură profesională. Policalifi
carea se cere deci concepută și
desfășurată cu atributele specifice
sistemului învățămintuiui de profil,
exigent, unitar și perfectibil. Alt
minteri s-ar ajunge ușor la practici,
atît de diferențiate după „cerințele
proprii" ale fiecărei întreprinderi,
îneît formalismul ar umbri repede
valoarea ideii ca atare. „Tocmai de
aceea trebuie să vedem în policalifi
care nu o sarcină de moment, ci în
săși vocația omului modern, răspun
sul lui firesc Ia specializările profe
sionale excesive și, ca atare, organi
zarea acestui proces reclamă un
efort temeinic elaborat de previziune
— este de părere, in această ordine
de idei, ing. Vasile Vasu, directorul
Fabricii de rulmenți standardizați
din Brașov. E nevoie să se cunoască
din vreme și temeinic, nu numai la
nivel de întreprindere, ci și de ra
mură economică, ce ne propunem să
realizăm inclusiv in deceniul urmă
tor, în ce structuri sortimentale, cu
ce mijloace tehnologice înnoite etc.,
știut fiind că policalificarea e che
mată să urmeze diagrama unui efort
de amplă, perspectivă, iar exercita
rea celei de-a doua meserii poate
viza nu doar câțiva ani, ci adeseori
aproape o viață de muncă. Ca atare,
orice improvizație se cere exclusă,
dar nu numai atît : încă din școală
tinerilor trebuie să li se cultive vi
ziunea largă, multidimensională,
spiritul complinirii eforturilor pro
fesionale, aptitudinea autoperfecționăril necontenite, ca tot atîtea pre
mise comportamentele ale policalifi
cării lor de mai tîrziu".
Apelul la școală, la atributele șl
Instrumentele specifice lnvățămlntu-

’_______ Mlhal IORDANESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Probabil că fiecare
generație are sentimen
tul unicității ei. Proba
bil... își caută o identi
tate, cerne pînă găsește
numitorul comun al indi
vizilor care o compun.
Gertrude Stein i-a numit
pe Hemingway șl ai lui
„last generation" — ge
nerația
pierdută — și
chiar era. era generația
celor întorși din tranșeele
primului război mondial
cu trupurile ciopîrțite și
cu sufletele în zdrențe.
Apoi a fost generația
holocaustului, cu o iden
titate precisă, cu un drum
scris limpede de la Gleiwitz (mica localitate de
la granița germano-polonă unde s-au tras pri
mele focuri — ce ironie,
vai, trucate ! — ale celui
de-al doilea război mon
dial, in noaptea de 1.
septembrie 1939) la Hi
roshima. Au fost apoi și
alte generații, numite în
tel și chip, după intîmplări sau localități sau...
Fiecare cu sentimentul
că este unică — cu o
vorbă a fizicienilor, poa
te arbitrar transpusă —
că este o singularitate.
Noi, cei care avem as
tăzi cincizeci și... de ani.
am învățat, mai devre
me, mult mai devreme
decît alții, cuvinte de
zgură : bombe si doliu,
și ruine și am învățat
mult mai devreme decit
alții cuvinte îmbrăca
te in purpura gloriei :
revoluția, lupta, socialis
mul, comunismul. Sintem
generația, una dintre ge
nerațiile Revoluției. Cu
arma în mină în zilele
Insurecției din August,
voluntari pe frontul an
tihitlerist. participant la
marile încleștări de clasă
din anii cuceririi puterii,
cu tîmăcopul în mîinl
pe primele șantiere na
ționale, ostași în primele
contingente ale armatei
poporului, primii ei ofi
țeri. primii specialiști.

formați în noua orîndulre, luptători pentru colec
tivizare... Și așa, și așa
mai departe viața acestei
generații se împletește fir
cu fir cu viratele Revolu
ției. Revoluție care a
marcat-o pînă la a o de
fini. Nu putem gîndi via
ța noastră în afara Revo
luției și nu putem gîndi
Revoluția în afara vieții
noastre.

toriei în România con
temporană.
Aceeași — revoluția so
cialistă șl
comunistă
este ■ alta în fiecare
epocă; același — spi
ritul
revoluționar
ne
cheamă către altceva cu
fiecare pas înainte pe
treptele devenirii noas
tre. Generația care a stri
gat „hei rup I" la Agnita-Botorca mânuiește as

Ștafeta,
ca o torță vie
a generațiilor
Revoluția ne-a schim
bat și ne schimbă ; iar
noi, toate generațiile,
înriurim, în fiecare eta
pă istorică, chipul ei. Cu
fiecare pas înainte, noi
realități sînt luminate de
reflectorul istoriei ; tot
mai complexe, mai diver
se. solicitînd și mai mult
și mai puternic capacita
tea societății în întregul
ei de a le rezolva, noile
situații înseamnă, în fond,
tot atîtea noi fațete ale
procesului revoluționar.
Lupta cere mereu arme
noi, pe care și le făureș
te ea singură, părăsind
unele dintre cele vechi,
redimensionînd
altele.
Ceea ce rămîne neschim
bat însă este spiritul re
voluționar. el însăși sub
stanța vie a partidului
nostru comunist, com
bustibilul mirific care
propulsează motoarele is

tăzi laserul și compute
rul ; a făcut campania de
alfabetizare, a învățat
carte milioane de oameni
și astăzi numără in rindurile ei doctori docenți;
a stat sub gloanțe in Pia
ța Palatului și astăzi
își spune cuvintul - in
organismele
democra
ției munci torești-revoluționare. Chipul concret al
Revoluției a fost și va fi
mereu altul, dar spiritul
revoluționar, insăși con
diția ei de existență, ace
lași.
Ca o torță veșnic vie, el
trece din generație în
generație, aliaj mereu
mai nobil, mai pur. Intre
componentele sale cele
mai de preț se află și
știința de a duce mai de
parte, de a transmite ge
nerațiilor ce vin tot ceea
ce Revoluția a validat ca
substanță vie a devenirii

comuniste, de a trece ce
lor ce vin rezultatele ma
rilor reacții efervescente
din uriașa retortă a isto
riei. O perpetuă ștafetă
de la generație Ia gene
rație — este, și ea, o
trăsătură definitorie a
spiritului revoluționar.
Cu fața mereu ațintită
spre viitor — nu este, și
aceasta, o definiție a re
voluționarului ? — la rîndul ei, orice generație re
voluționară, prin însăși
condiția ei, vrea și știe
să discearnă tot ceea ce
este nou și prețios în
experiența
generațiilor
ulterioare, să preia și să
contopească în tezaurul
comun ideile, viziunea,
experiența celor ce vin.
Asemenea aurului înde
lung cernut din nisipul
rîului, și adevărul Revo
luției se decantează din
munții de experiență ai
tuturor generațiilor. Iar
toate Ia un loc. unite
prin incandescenta spiri
tului revoluționar, prin
însăși tinerețea perpetuă
a Revoluției, sînt. lao
laltă. o unică forță —
locomotiva istoriei.
Ce înseamnă. pentru
toate generațiile active
ale societății noastre a fi
revoluționar astăzi ? Iată
definiția sintetică
pe
care a dat-o tovarășul
Nicolae Ceaușescu în
magistrala cuvîntare ros
tită la adunarea solemnă
consacrată
aniversării
partidului : „A fi revo
luționar, a fi comunist,
în condițiile cind parti
dul a devenit forța poli
tică conducătoare in so
cietate, înseamnă a lupta
împotriva a tot ceea ce
este vechi, perimat. în
seamnă a promova cu in-

Georqe-Radu
CH1ROV1C1
(Continuare
in pag. a II-a)
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gată ți răbdare. Iar rolul
principal in tot ceea ce s-a
efștigat l-a avut exemplul
comunist. Știți, de pildă,
care este momentul adevă
rului pentru mecanizatorul
de la Urieasca 7 Timpul de
ai spiritului revoluționar
răsărire a plantelor. Da
vremea asta fiecare dă tircoale parcelei semănate da
. el, nu mai poate de nerăb
drumul său un stilp <te
sfeclă. «Atunci 7» - Ca
dare să vadă ce «notă» ii
Bă-ți fie mai ușor, «Dar dă lanul. Iar dacă se !ninaltă tensiune, Volanul
este astfel manevrat Incit
cine-a spus că mi-e greu?
... .
timplă să mai apară icidiscurile și grapa trec la
M-am obișnuit cu pâmîneolo un greș, vine cu noapcițiva centimetri de trun
tul meu». Păm,Intui lui. din tea-n cap și reface brazda
chiul alb și puternic de be
Urteasca, el fiind de loc
cu pricina. «De ce cu
ton. Unii lasă cercuri largi din... Azuga. Nu, vă spun
noaptea in cap?» Să nu se
de pămint in jurul stîlpilor eu, prea multă dragoste de facă de rușine în ochii ce
și la miile de stîlpi implan
pămint nu-i bună, pentru
lorlalți. Cam asta cred eu
tați pretutindeni se adună
că, uite, omului acesta i se că a vrut «ă spună Costipropune
o
muncă
de
răs

suprafețe mari.
că ȘerJju'cu «nivel de mun
pundere, iar el — tocmai că, de conștiință»".
— Tot ce mi s-a zis și
mie atunci. Plus îndemnul
pentru că s-a legat «prea
Revenim la brazda prin
la o și mai mare dragoste
mult» de ferma unde mun tre făgașe cu întrebarea
pentru pămintui pe care-1
cește, zice că. orice ar fi, pentru comunistul Costică
muncim și, zic eu, ne mun
nu se poate dezlipi de păȘerbu :
cește și el pe noi, dar nu-i
mîntul lui și pace..."
— Munca cu pămintui —
Subtextul ironic și pole- spuneați și se vede — nu-i
chip altfel să-l îndupleci

COMUNIȘTII
promotori
— Mergem împreună o
brazdă ?
— Mergem, dar o să
zdruncine rău.
Tractorul
lui Costică
Șerbu,
mecanizator
la
I.A.S. Urieasca, județul
Brăila, o ia de-a curmezi
șul arăturii din toamnă.
Roțile se opintesc din fă
gaș Jn făgaș. Suișuri și
coborișuri. creste de val
pină la orizontul cimpiei.
Da, zdruncină rău.
— S-a arat greu, foarte
greu în toamnă. Pămintui
a fost îndărătnic ca în anul
acela, la ferma Traianu,
cind am fost primit în
partid.
Ne oprim, Costică Șerbu
„simte" la roți împotrivirea
mării de pămint vălurite,
sucește calm volanul pină
prinde locul de ieșire din
impas, și hurducăm mai
departe, în urma discuri
lor și a grapei — lanul tip
sie.
— Ce mai țineți minte, '
de Ia evenimentul de atunci, la ferma Traianu ?
— Că tovarășul Tudose,
secretarul, a vorbit despre
felul cum Îngrijesc mași
nile date pe mfoă.
— Era o laudă ?
— Mașina pe care mun
cești este unealta cu care-ți ciștigi pîinea. Tre
buie să o ocrotești, nu 7
Deschidem aici o primă
paranteză pentru a nota
ceea ce .spunea inginerul
Mihalache Mărgean, direc
torul I.A.S. Urieasca :
„Costică Șerbu este fe
cior de țărani de prin
preajmă. Treisprezece ani
a lucrat cu un singur trac
tor, la care nu s-a clintit
nici vopseaua din fabrică.
Normal, după atitea cam
panii. o asemenea mașină e
tocmai bună de casare. Ei
bine, tractorul acela func
ționează și acum, aici, in
Bărăgan, trecindu-și noi
campanii la activ. Comu
niști precum Costică Șerbu
sint «sarea» acestui pămint
al recoltelor mari".
— Dacă dumneavoastră,
mecanizatorul Costică Șer
bu. ați fi azi in „rolul" lui
Tudose de atunci, de la
ferma Traianu, ce i-ați zice
unui tinăr care cere să fie
primit in partid 7
Tractorul ocolește In

Dragoste și respect pentru
pămintui marilor recolte
pentru a-ți da mereu mai
mult...
— Dumneavoastră, de ci
tă vreme purtați această
dragoste pentru pămintui
de aici 7
— De 31 de ani.
— Neintrerupți 7
— Ba intrerupțf de...
concedii de odihnă și cind
am fost o dată, in spital,
pentru o operație.
O nouă paranteză pentru
lngineru.1 Mihalache Măr
gean :
„Nu, această dragoste
nu-i întotdeauna un lucru
bun. Nu de puține ori ea
generează... greutăți. Iată,
avem un șef de fermă foar
te bun, comunist, se-ntelege, care are in grijă pes
te o mie de hectare. Ne-am
gindit că e mult - și e t
T- hai să-i mai luăm ceva
de pe umeri, să mai dăm
vreo sută, două de hectare
fermelor vecine, mai miei.
«De ce 7 a sărit ca ars. Nu
mulțumesc
rezultatele 7»
Rezultatele 7 Anul trecut,
se știe, n-a fost ușor pen
tru agricultură. Ei bine, în
ferma amintită s-au obți
nut producții medii la hec
tar de : 4 536 kg boabe
stas de grîu, 9 509 kg boa
ite stas porumb, 3 300 kg
boabe stas soia. 45 800 kg

mic al parantezei, desigur,
e transparent pentru ori
cine. în noua revoluție agrară, comuniștii sint ca
întotdeauna primii care se
leagă trup ți suflet de
soarta recoltelor, de pașii
de urcuș ai satului româ
nesc,
Costică Șerbu întoarce ta
capăt de lan și începe o
nouă brazdă de hurducă
turi pe ourmezișu.1 ogașelor
din toamnă,
— Cum se cuvine să fie
comunistul de pe tractor in
fata tovarășilor Iui de
muncă ?
— Tot timpul in frunte.
— Ajunge atit 7
— Asta-i o condiție. Ne
cesară. A doua : să-i adu
că și pe cei din jur la ni
velul lui. Nivel de muncă,
de conștiință.
— Un exemplu, să înțe
legem mai bine gindui ex
primat.
~ Eu știu... Să zicem că
nu ți-a iteit bine o lucrare.
Nu mai aștepți să vină
altui să ti-o spună. Pui
mina. îndrepți, faci treaba
ca la carte.
Iarăși o paranteză a ingi
nerului Mihalache Măr
gean ;
„Ce spune Costică Șerbu
s-a clădit in timp, cu mi»

ușoară. Dar munca cu ti
nerii care vin din urmă șj
trebuie ajutați să deprin
dă temeinic meseria ?
— Tinerii de azi știu
mai mult decit pricepeam
noi la virsta lor. Pornesc
in meserie de undeva, mal
de sus. Asta e bine, •
avantajos.
Costică Șerbu ocolește o
zonă în care a băltii apa.
Intră
aurind in linie
dreaptă spre capătul la
nului, coptinuînd cu glas
tare gindui lui ;
— Totul e să-i facem să
Înțeleagă că, de aici, din
munca cu praful, cu ploaia,
cu arșița ori frigul, brațele
mecanizatorului scot pli
nea. Piinea de pe masa ță
rii, Cind înțelege acest lu
cru, tinărul este definitiv
eiștigat pentru meserie.
— Dumneavoastră, , per
sonal, ati câștigat mulți 7
— Am ■ ciștigat destui.
Dar asta intra in datoria
mea de comunist să-i
ciștig„Da, tinerii de azi por
nesc in meserie de la un
prag mai Înalt — întăreș
te inginerul
Mihalache
Mărgean, Iată, acum cițiva ani. o năzbftie de copil
de numai doisprezece ani
s-a urcat pe tractorul pe

E

care lucra taică-su, i-a dat
drumul, nici n-ajungea de
pe scaun la pedale șl așa,
în picioare, a condus o bu
cată de drum. Intimplarea,
desigur, a atras corecția
necesară — In treacăt fie
spus, băiatul de atunci este
astăzi un mecanizator des
toinic — dar dincolo de
intîmplare, multi dintre noi
arn văzut ■ Și ce știu, încă
de mici, copiii de azi. Zes
trea de cunoștințe cu care
pleacă la drum. Un studiu
întocmit dp noi ne-a ară
tat că, in primii doi ani
de meserie, jumătate oin
tinerii mecanizatori se ri
dică la nivelul oamenilor
cu întinsă experiență. Nu-i
mai puțin adevărat că aici
se află cuprinsă și străda
nia Unor comuniști precum
Costică Șerbu de a crește
oameni |n loc, de a da tot
ceea ce au adunat Intr-o
muncă de o viață".
A crește oameni în loc.
Se află cuprinsă in acest
adevăr una din marile răs
punderi ale comunismului.
O răspundere izvorită din
răspunderea misiunii sale
de comunist și, in egală
măsură, din uriașa gene
rozitate care ii caracteri
zează
întreaga
muncă,
existența zi de zi,
T- Aveți copii 7
— Da. Am doi. Un băiat
și o fată.
— Cum li creșteți 7
— Nu altfel decit așa
cum sintem eu și soția.
O ultimă paranteză des
chisă de inginerul Mihalache Mărgean :
„Costică Șerbu face par
te dintre comuniștii care
gindesc că alfabetul muncii
se Învață de acasă. El este
unul dintre cei mai vred
nici mecanizatori din în
treprinderea noastră. Nu
mai In toamna trecută, ne
o mașină de mare produc
tivitate, a recoltat circa
5 000 tone de porumb, So
ția Iui lucrează in coopera
tiva agricolă de producție.
Zi-lumină el, zi-lumină ea.
Și totuși ișl mai găsesc
timp să crească animale,
păsări. Fata lor muncește
și ea, la fabrică. Băiatul se
silește încă cu învățătura.
Cum se vede, exemplul pă
rinților e urmat, copacul
dă ramuri puternice".
—■ Ce să vă dorim, Cos
tică Șerbu ?
—■ Sănătate, Și venițl la
vară aici, să vedeți ce mi
nuni a făcut tractorul ăsta.
Tractorul ?
De fapt, mlinile lui. Miinile unui om eu .dragoste
de pămint, cu conștiință de
comunist.

Hie TANASACHE

Ilustrată din frumoaso stațiune Poiana Brașov

Turism co petitiv, turism eficient!
h

— O dată cu primele zile ale lunii
mai a început, practic, sezonul tu
ristic de vară. El aduce, tn mod fi
resc, in discuție Inevitabila întreba
re : 'care sint atracțiile sezonului cald
pentru turiștii români și, deopotrivă,
pentru oaspeții de peste hotare ?
— în definirea „hărții vacanțelor
*
pentru stagiunea estivală 1986 — ne
spune tovarășul V ASILE SMARANDESCU, directorul direcției turism
intern din Ministerul Turismului,
pornim de la ceea ce afirma Odobescu, cu un secol în urmă, numind
munții si frumusețile lor „coloana
vertebrală a pămîntului românesc".
Acei munți și acele frumuseți in cure
se află mii de izvoare de ane mine
rale si termale, cu efecte atit de
binefăcătoare asupra multora din su
ferințele omului. Acei munți stăplniti de păduri și lacuri afoine. cu
pajiști pline de flori, rezervații
naturale, cu numeroase peșteri șl 0
faună care incintă privirea drume
țului.
Este firesc deci să recomandăm
petrecerea răgazului de sfirșit de
săptămînă ori a celui ocazionat de
vacante in frumoasele noastre pei
saje montane cărora, prin amenajări
turistice confortabile, omul le-a dat
o frumusețe și mai mare. într-adevăr. față de ceea ce exista in urmă
eu peste două decenii, numărul locu
rilor de cazare in stațiunile de mun
te și de cură balneară a sporit cu 40
Ia sută. A crescut, de aseme

(Fapte, inițiative, preocupări

Vadurile comercianților de ocazie
au început să sece, dar nu toate...
La ședința Comitetului Politic
Execuții- al C.C. al P.C.R. din 10 mai
1986 s-a subliniat necesitatea de a
se acționa cu mai multă perseveren
ță pentru apărarea avuției obștești,
penjru descoperirea și curmarea
faptelor ce aduc prejudicii statului
și cetățenilor, pentru combaterea
fermă a oricăror tendințe de dobindire fără muncă a unor venituri și
aplicarea riguroasă a prevederilor
legale fată de cei vinovați de ase
menea acte antisociale.
în această idee, amintim că, nu cu
mult timp in urmă, ziarul nostru a
publicat o suită de anchete („Nave
tiști tără profesie", „Stridențe in ar
monia atrăzii" etc.) vizind unele fe
nomene negative ce contribuiau ia
alterarea climatului civilizat din tre
nuri. de pe străzi. Mai precis, erau
criticate practicile de comerț ilicit —
de fapt speculă cu produse cumpă
rate din comerț și revindute la pre
țuri duble — de către indivizi, in
majoritatea cazurilor, fără ocupație.
O dată cu sesizare;! acestor aspecte,
ziarul nostru critica, .reacția slabă,
anemică, a factorilor de resort, ce
ri nd măsuri ferme de eradicare a
abaterilor de la normele legale și a
surselor de câștiguri ilicite, nemun
cite.

în presa centrală » acestor articole,
care contribuie, in mare măsură, la
crearea unui curent de opinie in
rindul publicului călător, favorabil
respectării normelor de călătorie,
menținerii unei atmosfere civilizate
în aceste mijloace de transport",
Răspunsuri «ontinind măsuri și
opinii privind eliminarea, din trenu
rile de călători, a unor astfel de spe
culanți am primit și de la regio
nalele C.F.R. — Timișoara, Craiova,
Cluj. Iași, in urma controalelor efec
tuate in raza de activitate a regio
nalei Timișoara, de exemplu, au tost
depistate un număr însemnat de
elemente parazitare care se ocupau
cu negoțul ilicit in trenuri. Măsurile
aplicate au fost drastice, după gra
vitatea cazurilor, mergind de la
amendă la condamnarea la închi
soare contravențională ; ci teva sute
de persoane, fără ocupație, venite
anume pentru speculă cu diferite
obiecte au fost trimise in localitățile
de baștină. Bunurile confiscate de
la asemenea persoane, se ridică la
sute do mii de lei. Din toate răs
punsurile am retinut angajamentul
că acțiunile de control vor avea,.un
caracter Dermanent pentru curmarea
definitivă a acestei categorii de aba
teri.
-«

Obstacole binevenite
in calea comerțului
ilicit

„Recolta"
unei săptămini
de acțiuni convergente

In urm
*
publicării;[ anchetelor
amintite, redacția a primit o serie
de răspunsuri de 1* autoritățile vi»
za te.
Astfel, din partea Direcției miș__ a Ministerului
care și comercial
Transporturilor și Telecomunicații
lor a sosit un răspuns amplu, cu
prinzător, In care se afirm
*
că s-au
intensificat acțiunile de control, or
ganizate împreună cu organele de
miliție, în trenurile de călători. în
deosebi pe liniile unde se constatase
o frecvență crescută a cazurilor de
comerț ilicit, speculativ. Răspunsul
arată că in nouă luni s-au organizat
2 150 de controale. Cazurile depistate
au fost, prelucrate operativ cu „re
gionalele C.F.B.", în ședințe de teleanaliză. constituind punctul de plecare al unor măsuri ferme. Se mai
afirmă că personalul de tren și toți
factori; cu drept de-control au fost
instrui ți in sensul exercitării mai
severe și cu o frecvență crescută u
controalelor, pentru adoptarea unei
atitudini intransigente față de con
travenient!. Ca urmare, s-a consta
tat că pe unele rute, cum ar fi
București — Vrziceni și Titu — Tir»
goviște. a fost eradicat comerțul
ambulant cu mărfuri de proveniență
dubioasă.
Pe bună dreptate, în răspuns se
arată că aceste prime rezultate sfnt
doar un început și că se urmărește
stirpirea totală a acestui fenomen
negativ, In flagrantă contradicție nu
norme!» eticii i moralei socialist#,
cu legile țării
ceea ce impune, desigur. permanentizarea acțiunilor
comune de control ale organelor
C.F.R. si miliției feroviare, precum
și alte forme de acțiune : organiza,
ren unor ințilniri ale factorilor de
răspundere din cadrul C.F.R. cu co
lective de oameni ai muncii, pentru
dezbaterea cazurilor depistate: însu
șirea temeinică, de cățre personalul
căilor ferate, a conținutului actelor
normative : verificarea, pe teren, a
aplicării lor corecte. Tn încheiere se
spune : „Apreciem ca utilă apariția

Deosebit de interesant ți bogat tn
faptg este răspunsul trimis de In
spectoratul eomercial de stat al mu
nicipiului București ; „Aspecte <le
genul celor inserate in ziar — se
arată in răspuns — au stat și stau
permanent in atenția noastră, in
scopul eradicării lor și desfășurării
unui comerț civilizat, in conformi
tate cu prevederile legale in vigoa
re". Convingătoare este „recolta"
unei singure săptămini de acțiuni
convergente, de controale efectuate
jn colaborare eu organele de miliție
din Capitală, avind ca scop elimi
narea practicilor parazitare. Iată pe
cițiva din cei surprinși in timp ce-si
exercitau „profesiunea" : Matei Ion
și Nițu G., din București, aveau spre
vinzare nu mai puțin de 14 400 lame
de gumă de mestecat ; Alexandrescu
Elena vindea, in Piața Unirii, la preț
de 4—5 ori'mai mare, pungi de plas, tic cumpărate din comerț ; Vlad Ma
ria și Andruță Elena, ambele fără
ocupație, vindeau pe strada Acade
miei. chiar în fața magazinului de
profil, piese electronice ca diode, re
zistențe, condensatori și altele ; trei
indivizi din diferite localități SC
„asociaseră" pentru a fabrica (și
vinde, bineînțeles) halviță produsă
in condiții de igienă dubioase. Au
fost depistate un număr de persoane
care vindeau felurite obiecte, fără
să aibă autorizație pentru aceasta
ca tricouri, fețe de masă, pungi șț
sacoșe ; în plata Rahova, ca și pe
Lipscani au fost descoperiți „comer
ciant) de tablouri" cu .caracter mis
tic. Printre acești negustori „de oca
zie" s-au. aflat și cițiva turiști
străini care vindeau Îmbrăcăminte,
medicamente, stilouri, cercei etc. Se
ințejege de la sine că, in țoate cazu
rile. ,s-au aplicat, cu rigoare, preve
derile legii. „Vom acționa in conti
nuare ■— asigură inspectoratul co
mercial al Capitalei — conform pre
vederilor legale, in stripsă colabo
rare cu organele de miliție și cu
echipele de control al oamenilor
muncii pentru depistarea ți eradica
rea unor asemenea practici".

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Repere urbanistice in municipiul Sfîntu Gheorghe

Esențialul:
permanentizarea
controlului
Deoarece » trecut o vreme de la
primirea acestor răspunsuri care,
fără excepție, evidential! intenția
unor măsuri cu efect de durată, am
dorit să vedem in ce fel se reflectă
ele in condițiile de călătorie cu tre
nul ca și In aspectele din Piețe,
locuri de agrement ele,
In ce privește trenurile, ne-arn
gindit că cei mai autorizați «ă tacă
aprecieri despre eficacitatea măsu
rilor promise de torurile competente
«im cei care folosesc zilnic acest
mijloc de transport — navetiștii, La
Întreprinderea „23 August" numărul
lor se ridică Ia eîteva mii. Multi
dintre aceștia, beneficiar! ai trenu
rilor de pe linia Olteni ta, au ținut
«ă mulțumească celor care au cu
rățat — realmente — aceste trenuri
de vânzătorii de băuturi alcoolice și
de alte produse cumpărate din co
merțul de stat și revindute în tren
la preț de speculă. „Nu scăpăm de
ei nici in trenurile de Ia miezul
nopții, ne-au spus interlocutorii.
Unii eerau chiar agresivi, aproape că
te sileau să cumperi băutură. Fiind
numeroși (ișl „impărțeau" vagoanele
intre ei), intretineau o atmosferă
insuportabilă, plus că murdăreau to
tul, incit călătoria devenise un
calvar. Acum •— mai ales după da
rea in folosință a modernei stații
C-F-R. din fața Întreprinderii și ca
urmare a frecvenței controalelor «situația s-a schimbat in mod vizibilPoți călători in condiții civilizate,
fără să fii tulburat, de prezența aces
tor speculanți impertinenți, care te
obligau să le cumperi «marfa»".
Ion Vladu, secretar adjunct al co
mitetului de partid din secția „Tur
nătorie de otel", ea și unii dintre oeilalți interlocutori au ținut să adauge
insă că acțiunile trebuie să continue
pentru că fenomenul nu a dispărut
cu desăvîrșire. La autogara Obor, de
pildă, ,mai sint astfel de „comereianți" care-i asaltează pe eetățeni
eu fel de fel de obiecte. In Piața
_ __
Unirii, in zona Gării de Nord, in
jurul obiectivelor turistice din dife
rite părți ale țării mai pot fi văzuți
astfel de indivizi, ceea ce înseamnă
că fenomenul, deși diminuat, persis
tă ! Este nevoie ca atit factorii de
resort, cit și cetățenii să adopte o
atitudine mai fermă, consecventă,
incit să-i determinăm pe acești oa
meni să-și găsească o ocupație cin
stită, eontrjbuind-astfel la păstrarea
unu! ciimat civic sănătos in tocurile
publice.
Subliniem încă o dată că toate
aceste măsuri și acțiuni, cu efect
pozitiv, constituie doar un început ce
»e cere continuat și amplificat, pre
tutindeni unde se manifestă aseme
nea fenomene antisociale, unde per
sistența lor cere o intervenție mai
stăruitoare, mai fermă, in conformi
tate eu prevederile legii. In acest
Sens, ne adresăm cititorilor, tuturor
acelora care poț șvea un rol în mo
bilizarea opiniei publice ți a facto
rilor competenți, spre a ne aduce la
cunoștință alta cazuri — fn vederea
realizării unor ai te anchete care aă
pună tn lumină noi aspecte, diferite
forme de manifestare a parazitismu
lui, a traiului pe spinarea altora.
Evident, în .scopul de a
descoperi,
combate și înlătura definitiv din
viata noaștră socială !

*
Rodie

SERBAM

Din noua arhitectură a municipiului Sfîntu Gheorghe
A rămas doar in adoua oară. Tot ce s-a
mintirea celor virsttonstruil este rodul
nici micul oraș de
muncii ultimelor două
provincie, unde „nu
decenii : economic, so
»« intimpla nimic‘',
cial. cultural, urbanis
unde casele si străzile
tic. Rind pe rind. au
erau mereu si mereu apărut noi si moderne
aceleași.
ansambluri de locuin
Asemenea multor lo
țe si o tramă stradală
calități ale tării, orașul
bine conturată. care
Sfîntu Gheorghe. azi
să permită o circulație
municipiu, s-a trezit
corespunzătoare. Ora
la o triat» nouă, tu
șul a fost dotat cu o
multuoasă. In anii care rețea modernă de co
au urmat după cel
merț ți spatii necesare
de-ai IX-lea Congres
prestărilor de servicii
al partidului.
către populație. A fost
— Ce vă leagă de necesară
rezolvarea
acest oraș, tovarășe
multor utilități — conarhitect Oliver Ritti I
duete de apă, canali— Totul. Oamenii,
zare, instalata de în
străzile,
cartierele , cilzire. spații verzi.
noi... De fel. sint din
locuri de parcare, de
ioaei pentru copii.
Turda. Dună termi
narea facultății am
— Care dintre noile
fost
repartizat
in
edificii vi sint mai
București, iar in 1968
dragi ?
am fost transferat
-- Poate casa de
aici, la Sfîntu Gheor cultură a sindicatelor.
ghe. Venind cu trenul,
Este un obiectiv la
care colectivul
de
cițiva din comparti
ment. cu care am in
muncă de la centrul
trat in vorbă, s-au aiudetean de proiectare
rătat tare mirați aflind
a lucrat foarte mult.
est am acceptat să plec
Practic, toate proiec
din București • pentru
tele noastre inițiale au
a mă stabili Intr-un
fost regindite. refăcu
mic orășel de provin
te. adaptate la noile
cie. Dar chiar de-acerințe. Avem azi o
tunci au început si aici
casă de cultură fru
marile
transformări
moasă. moderni, com
înnoitoare. Practic, oparabilă cu oricare
rașul s-a născut a
alta din tară.

II

— Ați încercat si
tați o notă de specific
local orașului ?
— Chiar noile an
sambluri de locuințe
răspund acestor ce
rințe. Ne numirăm
printre primii din tară
care am folosit șar
panta pe blocuri. îna
inte se construia in
terasă, Ne-am gindit
să repunem acoperișul
in drepturile lui. dar
să-i dăm si o linie
modernă. Ața s-a năs
cut zona magazinului
Șugas. pentru care
proiectantul a primit
premiul Uniunii arhitecților. De asemenea,
am proiectat blocuri
de locuințe unicat —
după un nou sistem
constructiv — care au
devenit
proiecte-tip
adaptate st folosite ți
tn alte orașe, tn mo
mentul de fată, muni
cipiul nostru dispune
de 16 000 noi apar
tamente, cărora li se
vor adăuga altele, mai
frumoase si conforta
bile. in actualul cin
cinal.

Constantin
TTMARU
corespondentul
„Scînteil"

nea, de 7 ori numărul Jocurilor de
cazare din hoteluri, hanuri si po
pasuri construite in localități situate
pe trasee turistice. în tot ceea ce
constituie bază materială turistică
sint încorporate investițiile mari
făcute de stat, eforturile omului
României socialisie. roadele de
neconfundat ale creației sale, puse in
slujba satisfacerii nevoilor sale.
Sint multe nume de locuri bine
pregătite pentru a-si primi oaspeții,
incit eu greu te poți opri la unul sau
la altul. începem cu Sinaia. Bușteni,
Predeal. Poiana Brașov devenite —
ca să mă exprim așa — „clasice".
Continuăm cu altele, la fel de atrac
tive. ca Durau. Păltiniș. ‘ Semenic,
Borșa. Izvoarele, unde cadrul natu
ral îmbietor, posibilitatea de a dru
meți pe cărări de munte, liniștea

duse, fată de lunile iulie și august
Dar motivația principală n-o consti
tuie tarifele, ci multiplele atracții pe
care le oferă concediul la mare : nu
meroase posibilități de agrement, de
practicare a sportului preferat, vi
zionări de filme, audierea programe
lor muzicale. (intre care nu sint de
neglijat cele 7 ore transmise zilnic in
5 limbi de postul „Radiovacanța"),
varietatea mijloacelor distractive, fo
losirea sălilor de jocuri mecanice,
plimbările atit de odihnitoare cu
bărci, hidrobiciclete, cu vaporașe și,
de ce nu, plaja, chiar dacă apa mării
nu e, deocamdată, ia temperatura
dorită de toți. Oaspeții noștri pot, de
asemenea, să viziteze și alte zone de
interes din Împrejurimi : Canalul
Dunăre — Marea Neagră, Delta Du
nării, Cheile Ddbrogei, Histria, mo
numentul de la Adamclisi ș.a. Tre
buie retinut că turiștii aflați in va
canță pe litoral Jn această perioadă
beneficiază de aceleași condiții de
La deschiderea
agrement, cazare și masă ea și in
lunile iulie și august.
sezonului de vara
Locurile pe care unitățile valorifi
ca ware le-au contractat pe litoral.
Încă din toamna anului trecut, au
fost puse din vreme in vinzare popu
mult dorită, cind evadezi din citadin,
lației, cbnstatîndu-se o sporire a
constituie o ambiantă ideală pentru
cererii. în condițiile propice
odihnă si vacantă.
concedii In această parte a țăr
către mijlocul Junii octombrie — ex
Tar pentru cei interesat! în fortifi
periența
anilor trecuțl a dovedit-o —
carea sănătății, in refacerea ei in
apreciem că oficiile județene, ceilalți
miraculosul laborator al naturii,
organizatori de turism vor satisface
gazdele recomandă cu toată căldura
toate cererile.
stațiunile de pe Valea Oltului — Călimănești-Căciulatft,
Băile Govora.
Se vor onora, totodată, contractele
Băile Olănești, Băile Tușnad, pre
Încheiate cu firme din străinătate
cum și Băile Felix, Băile Herculaorganizatoare de vacanțe, contracte
ne, Covasna, Buziaș ori Vatra Dorcare au început să se deruleze, urnei, Sovata. Singeorz-Băi, Amara sau
mind să primim și in acest an tin
Slănicul Moldovei.
număr important de oaspeți de peste
— Este frumos muntele, dar la în
hotare.
cepută! verii ne interesează amănun
Este frumos litoralul Mării Negre,
te ti despre litoralul Mării Negre.
dar, cum am arătat, Românta are
— Litoralul românesc reprezintă
multe locuri pitorești, pline de far
de multă vreme atracția nr. 1 a va
mec și atracții. Important este ca
canțelor estivale. Să nu uităm că
atit unitățile Ministerului Turismu
aici. în împărăția soarelui, ajun
lui, cit și instituțiile și organizațiile
geau Înainte doar elitele. Lipseau
de masă cărora, intr-o bună măsură,
amenajările, construcții^. Pe cind
le-am oferit baza noastră materială,
astăzi,.. Astăzi, numărul de locuri
să asigure o dirijare echilibrată, pe
de cazare pe serie oferite celor dor
tot parcursul anului, a populației
nici de aer. soare și apă pentru
spre această adevărată avere a noas
menținerea sau refacerea sănătății
tră, a tuturor pentru ea ea să-și în
— oamenilor muncii din tara noas
deplinească eficient rolul social șt
tră sau turiștilor străini — este da
economic, menirea pentru care a fost
4 ori mal mare decit in 1065.
creată.
Ca și in zonele montane, aici valo
— Ministerul Turismului are sar
rificarea din plin a condițiilor natu
cina expresă de a promova în anul
rale. a unui litoral Întins pe 80 de
1986 ți in anii următori un tu
kilometri, s-a făcut cu adevărat nu
rism de calitate, eficient, in concor
mai in anii socialismului și. îndeo
dantă cu potențialul tării noastre si
sebi. in perioada care a urmat după
condițiile create prin dezvoltarea
Congresul al IX-lea al partidului.
bazei materiala. A fost pregătit se
Avem astăzi la Marea Neagră una
zonul de vară in spiritul cerințelor
dintre cele mal moderne baze turis
menționate ?
tice atit din punct de vedere al capa
— înscriindu-și preocupările In acităților construite, cit și ai condiții
cest sens in cadrul unui program de
lor de agrement create. Nu sint im
durată
mai lungă privind ridicarea
proprii afirmațiile că, in anii socia
gradului de competitivitate a turis
lismului, de-a lungul țărmului marin,
mului românesc, conducerea minis
au „răsărit" si se „aștern" hoteluri șt
terului nostru a făcut din pregătirea
vile, amenajări complexe ori mai
sezonului,
sub toate aspectele, un
simple, care, prin profil și dotări,
obiectiv
de cea mai mare însemnă
se adresează tuturor categoriilor
tate al activității sale. Consiliul de
populației. Atit coniilor și tinerilor
conducere al ministerului și biroul
veniti pentru vacante si agrement, cit
executiv au elaborat. încă din toam
și mai virstnicilor preocupați de re
na anului trecut, un cuprinzător
facerea sănătății In spații moderne
plan de măsuri vizînd pregătirea
de tratament.
sezonului estival și s-a vegheat ca
— Litoralul românesc este solicitat
obiectivele șale șă fie îndeplinite in
mat mult în comparație eu anii tretoate stațiunile și pe traseele tu
cuți ?
ristice, incepind cu modernizarea
—• La această întrebare ar putea
bazei materiale și continuînd cu asi
să răspundă fiecare din cei peste
gurarea unor servicii de cea mai
20 000 de turiști care au fost în zi
bună calitate pe toată durata vacan
lele de 1—4 mai pe litoral. Ei au
ței. Deviza sub care s-au efectuat
toate pregătirile — „1986, anul unul
putut să vadă reînnoită, moderniza
tă aproape întreaga bază materială . turism competitiv, unui turism efi
cient
!“
anunță de ia tnceput mo
turistică, să constate îndepărtarea
bilul eforturilor noastre.
unor elemente de disconfort, să ad
în pregătirea sezonului de vară, lu
mire plajele amenajate, zonele da
crătorii din turism n-au pregetat să
verdeață și flori dispuse tntr-o nouă
muncească temeinic, să se organizeze
concepție. Agențiile noastre de tu
si să ia măsuri din timp pentru ca
rism au vândut, tn zilele din urmă
oaspeții să se simtă in „casa vacan
țelor" ca... acasă. Nu vom insista
și vind în continuare, bilete de odih
aici asupra tuturor acțiunilor între
nă. chiar pentru luna în care ne
prinse, subliniem insă efortul depus
aflăm. Numeroși sint si amatorii de
în instruirea cadrelor din turism,
excursii cu trenul de 1—2 zile în
a căror principală datorie este de a
această perioadă, de tnceput de se
crea oaspeților condiții pentru pe
*
zon. cind baza materială permite și
trecerea unei vacanțe agreabile.
asemenea mlnivacante de sfirșit de
Acestea au fost selectate cu mai
multă grijă, ne-am ocupat continuu
săptămînă. Oficiile județene de
de perfecționarea pregătirii ior in
turism primesc înscrieri pentru
ideea
ca promptitudinea șl solicitu
excursii.
dinea să se situeze pretutindeni la
Firește, avantajele petrecerii con
cele mai înalte cote ale ospitalității.
cediilor in această perioadă constau
și in faptul că se practică tarife reConstantin PRIESCU

Ștafeta, ca o tortă vie
(Urmare din pag. I)
drăzneaiă și fermitate noul în toate
domeniile !“. tn aceeași cuvintare.
secretarul genera! al partidului echi
valează spiritul revoluționar cu ti
nerețea. eu receptivitatea fată de
nou. Noul In general ? Nu, nici nu
există „nou în generai". Noul se
naște in iieeare zi în mii de înfă
țișări concrete și are aliati și are și
dușmani și se ivește și printre in
diferenți. Revoluționar este tot una
cu aliat al noului, nu „in general",
ci în toate aceste înfățișări concrete
în care se naște ; revoluționar este
tot una cu a-1 stimula, a-1 ajuta să
se nască, a-1 sprijini primii pași ;
revoluționar este tot una cu a gîndi
planetar, a înțelege marile, uneori
dramaticele probleme ale lumii con
temporane și a acționa. în raza ta
de activitate, pentru rezolvarea lor ;
revoluționar înseamnă a gipdi lu
mea. a o vedea așa cum este, fără

false Iluzii, dar și fără panică, a ac
ționa pentru triumful noului, adică
al socialismului, al comunismului.
Triumful său hic et nune — aici
Si acum. Astăzi, prin gindui si ac
țiunea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu,
partidul ne cere să păstrăm nestinsă
torța vie a spiritului revoluționar,
să rămînem mereu tineri : să înțe
legem. cu fiecare fibră a ființai noas
tre, că procesul revoluționar nu s-a
îneheiat și nu se va încheia nicioda
tă. că în lupta revoluționară nu
exist» pauze.
Baricadele de astăzi șînt pașnice.
Dar lupta nu este mai puțin dură.
Ea se poartă pe alte teritorii, cu alte
arme. Dar este aceeași ! lupta pen
tru binele și fericirea poporului
român, pentru gloria și măreția
Românie!. 65 de ani de luptă comu»
nistă luminează feerie acest adevăr
suprem — adevărul existenței noas
tre, justificarea ei.
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Faptele de muncă ale celor care au lansat
chemarea la întrecere
Cu cele peste 23 000 de hectare
teren arabil, cu importante sectoare
zootehnice, legumicole și pomiviticole, consiliul agroindustrial Sînnicolau Mare este unul din .cele
mai puternice din județul Timiș.
Privind acum culturile viguroa
se de porumb, sfeclă de ■ zahăr și
floarea-soarelui, aflate într-un stadiu
de vegetație Ia fel cu cel din
alte zone ale județului, nici
n-ai bănui că aici, tocmai în
toiul semănatului. In ziua de 14 apri
lie. a căzut o ninsoare de 8—10 cen
timetri. Datorită însă unei mobili
zări exemplare s-a recuperat, în
tr-un timp record. întîrzierea nepre
văzută, . semănatul efectuîndu-se în
condiții de calitate ireproșabile, cu
limitatoare de adîncime, după me
toda cooperatorilor din Topolovățu
Mare, care s-a extins în această
primăvară in tot județul și care asi
gură o răsărire uniformă și o den
sitate optimă a plantelor ia hectar.
Pretutindeni. în unitățile agricole
de stat și cooperatiste din consiliul
agroindustrial Sinnicolau Mare, am
Întîlnit pe cimp mii de oameni,
practic toată suflarea satelor, zorind
la cea mai importantă lucrare a mo
mentului : întreținerea culturilor
prășitoare. Toate suprafețele culti
vate sînt repartizate în acord global,
pe echipe. Pentru a se asigura con
tinuitate și spor Ia lucru, toți me
canizatorii, cooperatorii și specialiș
tii servesc prînzul în cimp, mâncarea
caldă fiindu-le adusă în puncte anu
me amenajate.
„Nu ne putem permite să pierdem
nici o oră din ziua-lumină de lucru,
pentru că de modul în care folosim
acum cît mai bine perioada optimă
de întreținere a culturilor depinde,
în mod hotărîtor, recolta de la toam
nă — ne spune Helmut Bogl, orga
nizatorul de partid al consiliului, pe
care l-am întîlnit. împreună cu inginerul-șef Valeriu Zota. controlind
calitatea prașilei manuale pe o tar
la cultivată cu porumb. Numai
printr-o cît mai bună' organizare,
prin executarea tuturor lucrărilor de
întreținere in condiții optime de timp
și calitate vom putea obține produc
țiile mari pe care ni le-am propus
în acest an, adică, în medie, de
peste 6 500 kilograme porumb boabe
la hectar. Și aceasta, pe o suprafață
neirigată și pe nu mai puțin de
5 268 hectare. După cum producții
superioare anilor trecuți avem de
realizat la floarea-soarelui. la sfecla
de zahăr, la legume, în toate sec
toarele. Iată de ce, în afară de urgența-urgențelor, care este prășitul,
mai ales cel manual, prin care ob-

ținem Importante economii de car
buranți și folosim mai bine forța de
muncă a satelor, nu slăbim nici o
clipă atenția pe care trebuie să o
acordăm și altor lucrări. Am plantat
ultimele suprafețe cu tomate si ar

ultimul an, în satul natal. Cine sînt
ei ? Unii mai fuseseră cooperatori,
dar plecaseră pe la întreprinderi și
șantiere, alții — majoritatea — proas
peți absolvent! de licee sau califi
cați în diferite profesii, pe

Prășitul porumbului la C.A.P. Becicherecu Mic, județul Timiș
Foto : E. Robitsek

dei, am recoltat furajele de pe citeva sute de hectare și am trecut
imediat la însămînțarea porumbului
pentru masă verde și siloz".
Culturi frumoase și întreținute „ca
la' carte" am întîlnit și pe ogoarele
cooperativei agricole din comuna
Cenad. desfășurate pe o suprafață
de peste 4 700 hectare, pe care le-am
privit și admirat mai îndeaproape,
tot căutîndu-1 pe președintele Vasile Tîrziu. pe care l-am găsit Ia bri
gada tineretului. Da, ați citit bine :
brigada tineretului, condusă tot de
un tinăr, Virgil Sinitean. Sint 86 in
brigadă și fac parte din cei peste
140 de cenădeni care s-au întors, în

le-au și practicat prin diferite loca
lități.
— Cu toții s-au întors acum în
satul lor și pentru toți avem locuri
de muncă in fermele vegetale, zoo
tehnice și legumicole. Toți s-au con
vins că și aici pot.' ciștiga bine, iși
pot întemeia gospodării ca lumea.
Vă rog să mă credeți că încerc o
mare, o foarte mare bucurie văzînd
această infuzie de tinerețe, aceastădorință a lor de a face din comuna
noastră o așezare frumoasă și bo
gată. civilizată și modernă — ne
spune președintele cooperativei agri
cole Vasile Tîrziu. Sînt convins că
în curînd și alți navetiști, din cei

peste 400 cîțî mal avem acum, se vor
rostui aidi, cum îi stă bine omului.
Ia casa lui. Cu atît mai mult cu cît,
în afară de specialiștii de fel din
satul nostru, alții ca Viorel Matei,
Ioan Mager. Sas Ioan — nu numai
ei — și-au întemeiat aici familii și
gospodării, însurindu-se cu fete
mîndre de la noi.
Șl Cenadul nu este un caz singu
lar. Am aflat că toți specialiștii din
cadrul consiliului unic Sinnlcolau
Mare sint fie din zonă, fie stabili
zați aici, nemaiexistînd navetiști.
Este aceasta una din explicațiile
faptului că în toate unitățile consi
liului se acționează în mod organi
zat. că nu sc înregistrează absenta
de la lucru, că întinerirea forței de
muncă din ultimul timp a făcut ca
pentru a putea deveni un bun me
canizator agricol sau mecanic de
întreținere, de exemplu, să aibă loc
selecții și concursuri în toată regula.
Preocupări pentru buna organi
zare a muncii, pentru întărirea or
dinii și disciplinei, pentru executa
rea tuturor lucrărilor la timp și de
calitate înaltă am întîlnit și în alte
zone ale județului Timiș, care a lan
sat in acest an chemarea la întrecere către toate județele țării în dor
meniul agriculturii, și unde culturile prăsitoare ocupă o mare supral'ată — 179 090 de hectare. La toate
aceste culturi, lucrările de întreți
nere sînt avansate, „operativa" de
ieri, simbătă, aratind că prima prașilă mecanică și manuală a fost exe
cutată pe întreaga suprafață de
179 099 hectare. Fără nici o intîrziere s-a trecut la prașila a doua, care
s-a efectuat pe mai bine de 79 la
sută Ia floarea-soarelui și 50 la sută
la sfecla de zahăr. Cu cele mai bune
rezultate se înscriu consiliile agro
industriale Cărpiniș. Ciacova, I.ovrin. Jebel și altele, care au în
cheiat sau sînt pe cale de a încheia
și prașila a doua Ia toate culturile.
Exemplul lor trebuie urmat cît mai
grabnic și de unitățile din consiliile
agroindustriale Gătaia. Deta sau
Belinț, printr-o mai bună organiza
re. prin folosirea întregii zi-lumină
de lucru.
...Alătury de culturile cu porumb,
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr,
griul și orzul cresc viguros și . anun
ță recoltă bună. La S.M.A. Sînnicolau Mare și în celelalte stațiuni se
fac ultimele pregătiri pentru ca
toate combinele, presele de balotat
paie și mijloacele de transport să
. fie în perfectă stare de funcționare.

Petre POPA
Cezar IOANA

Toamna se numără bobocii.,. dacă
i ai crescut primăvara
Cooperativa agricolă din Manga
lia, județul Constanța, reluînd o în
deletnicire cu vechi tradiții in Dobrogea, a dezvoltat și dezvoltă creș
terea gîștelor și rațelor. Anul tre
cut. din acest, sector unitatea amin
tită a livrat ia fondul de stat 69
tone carne, ceea ce i-a adus un be
neficiu de aproape 200 000 lei. „Pe
baza rezultatelor obținute, extindem
creșterea gîștelor și rațelor — ne
spune șefa fermei zootehnice, ing.
Paula Secăreanu. Anul acesta am
început cu două săptămîni mai de
vreme decît in 1985 popularea adă
posturilor cu boboci.. Prima serie de
2 000 capete a fost introdusă la 20
martie, iar a doua — după două
săptămîni. Prin buna organizare a
acestei activități, in 1986 vom reali
za 100 tone de carne".
Evident, rezultatele cooperativei
agricole Mangalia în ce privește
creșterea gîștelor și rațelor sint
bune. Dar, așa cum am aflat aici,•
veniturile și beneficiile din crește
rea celor 27 550 boboci de gîscă și
6 100 boboci de rață puteau fi și mai
mari dacă anul trecut, la primele
serii de boboci, nu s-ar fi înregis
trat unele mortalități. Ele s-au da
torat lipsei de pricepere a unor în
grijitoare. Oricum, unitatea are o
bună experiență în județ in creș
terea acestor specii de păsări. Pen
tru a o populariza și extinde în alte
unități agricole, direcția agricolă
județeană a organizat un schimb de
experiență cu participarea tuturor
șefilor de ferme Zootehnice și a spe
cialiștilor din cooperativele agricole.
Cele aflate de ei. la cooperativa agricolă din Mangalia, sînt interesan
te și utile.
In primul rind a rezultat că, pen
tru creșterea gîștelor nu este nevoie
de adăposturi speciale. Bobocii sînt
introduși în saivanele de oi. după
ce au fost igienizate și dezinfectate.
Aceasta are loc la aceeași dată cînd
oile sînt scoase in cimp, la pășunat,
fiind adăpostite in stina de pe izlaz.
Așadar, toată vara saivanele capătă
o altă destinație, astfel încit nu se
fac cheltuieli pentru adăpostirea
gîștelor. Aici intervine însă o condiție absolut obligatorie pentru creșterea bobocilor de o zi pînă la două
săptămîni și anume, încălzirea adăposturilor pentru a se realiza o tempeiatură de 30 grade. Cooperatorii
au găsit o soluție care nu necesită
cheltuieli. Ei au introdus sobe cu
combustibil solid în care au ars
corzi de-viță de vie și ramuri de
pomi adunate după tăierile de rodi
re din iarnă. Totuși. în perioada
respectivă s-au înregistrat puținele,
dar singurele pierderi de boboci din
cauza tendinței lor de a se îngră
mădi, sufocîndu-i pe cei din mijloc.
Printr-o supraveghere permanentă
acest neajuns poate fi înlăturat. De
altfel, incepînd de la a doua serie,
a fost organizată munca în două
schimburi, de zi și noapte, s-a asi
gurat supravegherea permanentă și
schimbarea de cîteva ori pe zi a
așternutului de paie in dreptul adăpătoarelor.
La economiile realizate cu adăposturile și încălzirea' s-au adăugat

cele care țin de furajare. Bobocii
au o poftă permanentă de mîncare,
ziua și noaptea, motiv pentru care
în. 60 de zile ajung la greutatea de
4 kg fiecare. începind de la virsta
de două săptămîni, jumătate din
hrana lor este alcătuită din furaje
verzi, administrate in grătarele obiș-

le oferă creșterea palmipedelor, uni
tatea a început din 1983 să-și creeze
nuclee matcă, insumînd in prezent
6 000 de giște și 15 000 rațe. Aceste
efective au asigurat anul trecut rea
lizarea, in cadrul fermelor între
prinderii, a 420 tone carne, din aceste specii și difuzarea pentru ereș-

Din experiența fermei avicole de la Mangalia
nuite ale oilor sau pe care bobocii
le adună de pe pajiștea artificială
sau lucerniera din jurul adăposturi
lor. La futajarea lor, cooperatorii au
folosit anul trecut toate resturile
vegetale din grădina de legume,
cum ar fi frunzele de la varza tim
purie, păstăile de la mazărea verde,
coletele etc. Anul acesta însă, baza
furajeră pentru boboci, deși mică în
suprafață, a fost organizată mult
mai bine, iar ca urmare a fertiliZării terenului și a pășunării raționale, pe porțiuni, cultura este mult
mai productivă.
Cit de lesnicioasă și productivă
este această îndeletnicire, reiese și
din faptul că, în prima perioadă de
dezvoltare a. bobocilor, șase îngri
jitoare, lucrînd in cite două schim
buri, au în supraveghere 12 000 bo
boci, iar după o lună, o singură în
grijitoare are în grijă 5 000 boboci.
Preluînd această experiență, coo
peratorii din Costinești au introdus
anul acesta prima serie de boboci
de gîscă în adăposturi încă din 28
februarie. Popularea s-a făcut din
două în două săptămîni, astfel încît
la jumătatea lunii aprilie aveau un
efectiv de 5 000 boboci. Cei din pri- .
mele serii, ajungînd la 4 kg. au și
fost livrați. Trebuie menționat că.
deși prima serie de boboci a fost in
trodusă în adăposturi în iarnă, datori
tă bunei îngrijiri, a respectării rigu
roase a condițiilor de igienă, a asi
gurării temperaturii necesare și a
bunei furajări, la un efectiv de 1100
boboci, pierderile au fost de numai
patru capete.
„Există posibilități largi de a realiza cantități mari de carne de la
aceste specii de păsări — ne spune
medicul veterinar Cornelia Socianu,
șefa fermei zootehnice de la această
unitate. în primele două săptămîni,
bobocii cresc în greutate cu 70 gra
me pe zi și ajung in următoarele
trei săptămîni la un spor de 100
grame pe zi". Acestea sînt și moti
vele pentru care au venit, la Costi
nești, în schimb de experiență, ingi
nera zootehnistă și îngrijitoarele de
la Mangalia.
în acest an, în unitățile agricole
din județul Constanța urmează să
se obțină peste 1 000 tone carne de
palmipede. I.A.S. Avicola furnizea
ză boboci cooperativelor agricole și
asigură generalizarea acestei înde
letniciri deosebit de rentabile. De Ia
directorul I.A.S. Avicola Constanța,
ing. Mihai Mihailov, aflăm că, în
scopul diversificării sortimentelor
de carne de pasăre, dar mai ales
pentru avantajele mari, din punct
de vedere al rentabilității pe care

tere în cooperativele agricole din
județ și din țară a 41 000 boboci de
giscă și 65 000 boboci de rață. Anul
acesta, întreprinderea obține de la
matca proprie, în incubatoare, 65 000
boboci de gîscă și 600 000 boboci de
rață. O parte sînt crescuți în ferme
le unității pentru a realiza 800 tone
carne de rață și 40 tone carne de
giscă. în cooperativele agricole vor
fi difuzați 45 000 boboci de gîscă
pentru creștere și livrare la Ifondul
de stat în scopul asigurării prevederilor programului stabilit. Concomi tent cu asigurarea materialului

(Urinare din pag. 1)

lui se definește ca o constantă în
discuțiile despre policalificare, toc
mai pentru că nevoia de rigoare, de
caracter sistematic este adine resim
țită : „La noi funcționează brigăzi
complexe și, ca atare, policalificarea,
s-a desfășurat pină acum în mese
riile din componența acestor brigăzi
— ne-a spus ing. Dumitru-Dănuț
Niță, șef de secție la întreprinderea
mecanică de material rulant „Gri~
vița Roșie" din București, Acurn
însă se simte nevoia lărgirii ariei
de policalificare, noi am și încercat
ceva in acest sens, dar ne-am lovit
de o seamă de greutăți, rezultate,
între altele, și din faptul că, după
cît se pare, la nivel național nu au
fost încă perfectate planuri și programe de învățămînt pentru toate
asemenea cursuri, și noi acum de
asemenea instrumente avem nevoie,
ca să cunoaștem concret cuantumul
de ore, disciplinele de studiu și con
ținutul lor tematic ce trebuie însușit
de posesorii diferitelor meserii mai
mult sau mai puțin apropiate de
cea în care se policalificări „Să nu
uităm — atrăgea pe drept atenția
Radu Neagu, secretar adjunct cu
probleme organizatorice al comite
tului de partid din întreprinderea
„Rulmentul" — că un strungar care
se policalifică acum in electrician
poate opta, în baza certificatului
primit, să lucreze ca electrician în
tr-o altă întreprindere, ceea ce în
principiu este corect, cu condiția să
stăpînească foarte bine noua lui me
serie. Dacă n-o stăpînește astfel, în
baza unor planuri și programe de
invățămînt dintre cele mai riguros
concepute și mai bine adaptate exi
gențelor producției' moderne, dere-

biologic, întreprinderea a difuzat
cooperativelor agricole și tehnologia
creșterii palmipedelor cu cheltuieli
minime.
întreprinderea cultivă, spațiile din
jurul adăposturilor pentru aceste
păsări — saivane de oi, grajduri și
chiar magazii pentru cereale — cu
lucerna și amestecuri de plante fu
rajere, care reduc la jumătate ne
cesarul de furaje concentrate asigurindu-le păsărilor vitaminele nece
sare. Furajarea rațională asigură o
creștere rapidă în greutate de aproape 2 kg la rațe și 4 kg la giște
în timp de 60 zile, față de 1,250—1,300
kg la puii de găină, cu avantajul
că gîștele își completează jumătate
din hrană prin pășunat. Veniturilor
realizate din carne li se adaugă și
valoarea celor 400 grame de puf, de
circa 20 lei pe fiecare pasăre adultă.
Așadar, această experiență poate
fi sintetizată printr-o parafrază a
cunoscutei zicale în sensul că pri
măvara se numără bobocii, iar toam
na beneficiile.

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scînteii

glările viitoare pot apărea în lanț".
Elaborarea și aplicarea unor pla
nuri și programe de invățămînt cu
conținut adecvat, pe măsura obiecti
velor superioare de calitate, fiind o
cerință frecvent formulată in între
prinderi, ne îngăduim să anticipăm
aici răspunsul primit, în legătură cu
această problemă, într-o discuție
purtată la Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini cu ing.
Constantin Prodan și ing. Sarmiza
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PLANUL DEPĂȘIT
LA TOȚI INDICATORII
- probă concludentă a eficientei măsurilor întreprinse
Dacă în patru luni si jumătate care
40 tone !n 1990 și un spor de pro
au trecut din acest an tînăra indus
ducție de 1,3 milioane lei în 1986,
ln industria
trie a județului Vrancea și-a realizat
respectiv, 5 milioane lei la sfîrșitul
integrai și chiar si-a depășit sarci
cincinalului. Tot aici, prin reorgani
județului Vrancea
nile de plan la principalii indicatori,
zarea fluxurilor tehnologice la fabri
fără îndoială că aceste rezultate se
carea elementelor hidraulice se rea
datoresc. în măsură, decisivă, seriozi
lizează un spor de producție de
tății cu care s-a trecut în toate uni
aproape 19 milioane Iei și o econo
tru perfecționarea pregătirii profe
tățile Ia înfăptuirea prevederilor și a
mie relativă de personal de 22 de
sionale a colectivului, pe măsura
oameni.
măsurilor cuprinse în acțiunea de or
tehnicii noi cu care este dotat com
ganizare si modernizare a pro
La întreprinderea de confecții
binatul și pentru întărirea ordinii și
ceselor de producție, inițiată pe
Focșani,
prin organizarea a două
disciplinei, din care cauză se con
ansamblul economiei, de tovarășul
unități
tehnologice model, speciali
stată o mare risipă de materii pri
Nicolae Ceaușescu.
zate. se realizează un spor se
. _ pro__
me ; lipsa pieselor de schimb dato
în legătură ou acțiunile întreprinse
ductie-marfă de 6 milioane lei, o
rită- necolaborării cu unități simila
economie relativă de personal de 24
în vasta acțiune de modernizare a
re și din județ. S-au stabilit atunci
oameni și un spor de beneficii de 2,3
producției, am realizat o convorbire
măsuri tehnice de înlăturare a gre
cu tovarășul Alexandru Staneiu,
milioane lei, iar introducerea mijloa
șelilor de proiectare, de extindere a
celor
de mecanizare și automatizare
secretar cu problemele economice al
depozitului de cărbune — și orga
a operațiilor de croit conduce la o
Comitetului județean Vrancea ai
nizatorice — acordarea de ajutor
P.C.R.
economie relativă de personal de 100
competent din partea unui colectiv
oameni și un spor de producție— Ce inițiative, ce metode concre
de specialiști de Ia centrală și a unui
marfă de 14 milioane lei. De ase
te de muncă ați folosit in vederea
colectiv de la comitetul județean,
menea, prin perfecționarea tehnolo- '
adaptării activității organizațiilor de
care 2—3 zile pe săptămînă se află
giilor de prelucrare, montaj și fini
partid la cerințele ridicării calitative
în unitate pentru a ajuta concret la
a activității economice ?
îndeplinirea măsurilor stabilite. De
sarea modelelor executate se obțin
sigur. este prematur să vorbim des— tn primul rind. vreau să sublio economie de personal de 135 oaPiez, că, lunar, în cadrul” ameni și un spor de producnalizelor efectuate cu secre
ție-marfă de peste 12 militarii de partid și directorii
oane lei.
unităților economice, dez
— Au trecut mai bine
....
de
batem în detaliu probleme
4 luni de la începerea aces
le privind realizarea indica
tei acțiuni, timp suficient
torilor economici și finan
pentru a face o evaluare pe
ciari, stabilim măsuri poli
județ a cîștigurilor dobîndi■<;
• factor esențial al dezvoltării
tice și tehnico-organizatori
te pe această cale și, esti
ce pentru asigurarea condi
mativ. pe un an întreg. Vă
țiilor necesare realizării pla
rugăm deci să ne vorbiți
nului în perioadele următoa
• condiție majoră a progresului economic despre eficiența economică a
re. Cu acest prilej, se stabi
acțiunii. Cu toate că, une
lesc unitățile unde urmea
ori, limbajul cifrelor este
ză să se efectueze controalele
pre eficienta analizei și a măsurilor,
mai arid, în situația de față este bine
complexe de către comitetele ju
dar avem convingerea că lucrurile
să-1 folosiți.
dețean și municipal de partid, pen
vor intra pe făgașul normal. De fapt,
— Ca urmare a măsurilor politice
tru a Ie da un ajutor mai substan
primele roade au și început să se
Si tehnico-organizatorice întreprinse,
țial. iar membrii biroului comitetului
arate.
în trimestrul I a.c. toate obiectivele
județean de partid primesc sarcini
— Exemplele la care v-ațî referit
cu termen scadent înscrise in pro
sînt. fără îndoială. concludente in
concrete de soluționare a probleme
grame au fost realizate integral,
privința modului concret de acțiune
lor deosebite care se ridică în cadrul
obținindu-se un spor de producțiea biroului, secretariatului comitetu
analizelor. Așa s-au petrecut lucru
marfă de 55,5 milioane lei, din care
lui județean, in legătură cu adapta
rile la analiza rezultatelor pe luna
11.5 milioane lei destinată exportu
rea muncii de partid la necesitățile
martie și trimestrul I a.c. care a avut
lui. o economie relativă de personal
ridicării calitative a activității uni
loc la Focșani la începutul lunii apri
de 587 oameni, ceea ce a permis
tăților economice. Care sînt măsurile
lie. cînd s-au ridicat o seamă de pro
creșterea productivității muncii cu
luate
pe
plan
județean
referitoare
la
bleme privind aprovizionarea teh11.3 la sută fată de perioada cores
acțiunea de organizare și moderniza
nico-materială la fabrica de confec
punzătoare a anului trecut.
re a proceselor de producție ?
ții, combinatul de prelucrare a lem
în urma fundamentării programe
— Această acțiune, declanșată în
nului. fabrica de nutrețuri combina
lor de măsuri la nivelul tuturoi în
te și altele. Menționez, de asemenea, • întreaga economie, a constituit și
treprinderilor. a rezultat că, în ambe
pentru noi un prilej de analiză rea
că acolo unde este cazul secretariatul
le etape ale acțiunii, vom realiza o
listă a activității desfășurate in
comitetului județean de partid efec
eficientă economică anuală anteaceastă direcție de fiecare unitate
tuează analize la fața locului, cu
calculată concretizată intr-un spor
' economică, de evaluare a rezervelor
participarea unui număr cît mai
de producție-marfă de peste 3,1 mi
existente, de fundamentare a măsu
mare de oameni ai muncii, specia
liarde lei. din care 327 milioane lei
rilor pentru punerea lor în valoare.
liști, maiștri și muncitori fruntași
pentru export, o economie relativă
Programele
de
organizare
și
moder

de personal de 7 613 oameni, reduce
pentru a cunoaște adevărata stare a
nizare a proceselor de producție, în
rea costurilor totale de prodwcție cu
lucrurilor, cauzele care au generat
tocmite la nivelul fiecărei unități
573 milioane Iei, a celor materiale
anumite neajunsuri, soluțiile ce se
economice, au fost dezbătute în
cu 335 milioane lei. obținerea unui
impun pentru eliminarea lor.
profunzime în cadrul comisiei jude
beneficiu suplimentar de 975 mili
— Ne puteți prezenta un astfel de
țene
de
coordonare
a
acestei
acțiuni,
oane lei.
exemplu ? Cum s-a acționat, măsu
făcindu-se
observații
și
completări
în organizarea si desfășurarea arile adoptate si. firește, eficienta
menite
să
asigure
dublarea
produc

cesteî
acțiuni, ne-am confruntat cu
acestora.
tivității muncii pină in 1990. în
— în cadrul analizei la care ne-am
unele probleme determinate de su
scopul sporirii eficienței acestei ac
perficialitatea cu care unele orga
referit, din luna aprilie, a rezultat că
țiuni. am stabilit ca analizele comi
ne colective de conducere au tratat
unitatea cu cea mai mare restantă In
siei
județene
să
le
efectuăm
de
fie

fundamentarea programelor proprii
îndeplinirea indicatorilor de plan este
care dată la altă unitate economică,
pentru ambele etape. Asemenea ca
C.C.H. Adjud. Pornind de la această
unde participă și cadrele de condu
zuri au fost la Filatura de bumbac
constatare, secretariatul comitetului
cere de la unitățile cu profil similar,
Focșani. Integrata de țesături groa
județean de partid a hotărît să se
în acest fel. avem posibilitatea ca in
se Adjud, Fabrica de tricotaje Pandeplaseze la fata locului pentru a
mod
operativ
să
generalizăm
aplica

ciu și altele, unități în care progra
analiza cauza rezultatelor nesatisfă
rea
unor
soluții
tehnice
și
tehnolo

mele întocmite nu asigurau dublarea
cătoare. A fost invitat și directorul
gice cu eficiență ridicată, să organi
productivității muncii în actualul
general al centralei de resort. După
zăm acțiuni de cooperare pentru
cincinal. La aceste unități a fost ne
cum a rezultat din cele spuse de
rezolvarea unor probleme de interes
voie să facem analize mai largi, cu
comun.
cadre ou munci de răspundere in
participarea celor mai buni specia
unitate, de secretari & activiști de
Să luăm, de exemplu, întreprinde
liști și muncitori cu înaltă califica
partid, de specialiști, neîmplinirile
re, în urma cărora s-au găsit soluții
rea de scule și elemente hidraulice
de realizare a unei eficiente econo
se datoresc mai multor cauze : unele
Focșani. în cadrul categoriei tehno
mice cit mai apropiate de nivelul
deficiente în proiectare — crearea
logii noi s-a prevăzut „forjarea de
potențialului material și uman exîsunui loc îngust la tocătoare, care
precizie a reperelor la scule și ele
tent.
asigură materie primă pentru secția
mente hidraulice", care aduce o eco
celuloză ; lipsă de preocupare pennomie de 10 tone metal în acest an,
Neculai «OȘCA

MODERNIZAREA
PRODUCȚIEI

lor actuale și de perspectivă ale
economiei naționale ? Mai ales că,
așa cum se știe, în anii din urmă,
aria calificării la locul de muncă a
fost considerabil restrinsă tocmai
pentru că aceasta s-a dovedit depă
șită comparativ cu pregătirea dobîndită în sistemul învățămintului de
profil.
Necesitatea unor reglementări cu
caracter sistematic este resimțită si
în privința însușirii deprinderilor

muie mai simple. La întreprinderea
de tractoare din Brașov, bunăoară,
cursul de policalificare în meseria
de reetificator, cu o durată de 130
ore, a cuprins cunoștințe referitoare
la Studiul materialelor. Desen teh
nic, Tehnologia meseriei. Protecția
muncii — toate predate de unul și
același lector. E un procedeu optim?
„în întreprindere avem peste 600 de
ingineri, ceea ce ar face întru totul
posibilă constituirea unui corp de

NEVOIA DE A ÎNVĂȚA PERMANENT
Mocanu, directorul direcției de spe
practice, care, firesc, condiționează
cialitate și, respectiv, șefa biroului
exercitarea oricărei meserii. „Cu
de invățămînt : „Planuri și progra
atît mai mult cu cît, în desfășurarea
de pină acum a policalificării, un
me de invățămînt pentru cursurile
de policalificare ? Dar ele exjstă de
asemenea aspect nu constituia o
ani de zile pretutindeni — ni s-a
problemă — ne-a încredințat ing.
relatat — sînt aceleași de la cursu
Ilie Buliga, responsabil cu proble
rile de calificare 1“ Dar de ce să fie
mele perfecționării profesionale din
aceleași 7 Cum bine se știe, instrui
cadrul întreprinderii „Rulmentul",
menteie amintite au fost elaborate
în general, urmau cursuri de poli
cu ani în urmă, ca pentru oameni
calificare cei ce lucrau deja în noua
care, de regulă, atunci luau un conmeserie, pe cîtă vreme acum, cînd
tact mai serios cu o meserie, dovadă
fenomenul policalificării- dobîndește
fiind și faptul că ele' s-au aplicat
sarcini sporite, e mult mai greu,
frecvent în cursurile de calificare la
fără reglementări unitare, să asiguri
locul de muncă,. ,pe cîtă vreme
.......... cursanților mașinile cu ajututuror
cursanții de la policalificare au deja ■ torul cărora să-și însușească deprinun nivel .mai înalt de cunoștințe teh
derile practice. Mai ales că la noi,
nice, teoretice și practice, echivalînd
ca și în alte întreprinderi, procesul
cel puțin cu însușirea și exercitarea
de producție este organizat în trei
primei ' lor meserii. Nu este deci
schimburi". Exigența și unitatea se
firesc să beneficieze acum, pentru
cer de asemenea statornicite și în
însușirea celei de-a doua meserii, de
privința cursurilor propriu-zise de
planuri și programe superioare de
policalificare, în desfășurarea cărora
studia, mai bine adaptate exigențe
pînă acum s-a apelat deseori la for-

lectori specializați pe discipline, care
să imprime cursurilor de policalifi
care o exigență superioară — ne-a
răspuns Delia Sîrbu, inspector prin
cipal de invățămînt. Pentru aceasta
avem nevoie insă de reglementări
precise, unitare, stimulative, știut
fiind că desfășurarea cursurilor de
policalificare pentru instruirea prac
tică se face fără scoaterea din pro
ducție a cursanților, iar pregătirea
teoretică — in afara programului de
lucru".
Toate aceste aspecte, și încă al
tele, au fost dezbătute, în discuția
amintită, cu reprezentanții direcției
de specialitate din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și
toate răspunsurile primite au evi
dențiat . răspunderea hotăritoare ce
revine întreprinderilor în organi
zarea și desfășurarea cursurilor de
policalificare : „Ele știu mai bine ce
și cum să facă, lor, așadar, le revine
răspunderea inițiativei, a găsirii tu-

turor soluțiilor optime" —- ni s-a re
petat adeseori. „Dacă nu-și onorează
asemenea răspunderi înseamnă că
nu sînt bine organizați". Și-ntr-adevâr, în documentația direcției amin
tite există concretizate numeroase
demersuri în acest sens. Un asemenea
demers, referitor la policalificare,
ne-a fost înfățișat și nouă. Este
vorba, de pildă, de cel întemeiat pe
adresa nr. 3 859 din 15.04.86, trimisă
M.I.C.M. din partea Ministerului
Muncii, în care se specifică, între al
tele : „Vă comunicăm acordul nostru
pentru organizarea de cursuri de...
policalificare cu un număr de 3 459
muncitori calificați, pe unități și
. meserii". Este anexat și un Program
al cursurilor de policalificare pe
1986, tot pe unități și meserii, în
care, de pildă, stă scris, negru pe
alb, ca policalificarea din unele în
treprinderi ale județului Călărași să
înceapă la... 1 martie 1986, cea din
unele unități ale județului Argeș să
înceapă la... 1 aprilie 1986 ș.a.m.d.
Dar una din două: ori aceste cursuri
au început Ia datele amintite și
atunci nu mai au nevoie de apro
barea emisă la 15 aprilie, ori n-au
început și în acest caz e puțin pro
babil că adresa cu data respectivă ar
mai putea suplini o asemenea în
târziere. Dar mai știi ce se poate în
tâmpla cînd e vorba de... policalifi
care ?
Iar ca o asemenea enigmă să fia
și mai greu' de pătruns, - iată că
adresa amintită poartă și avizul Mi
nisterului Educației și Invațămîntului. Are numărul 29 229 !
Sînt fapte care arată că în multe
privințe sistemul de policalificare
profesională poate și trebuie să fie
îmbunătățit, înlăturîndu-se orice ma
nifestări de formalism.
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SUPERIORITATEA ORÎNDUIRII SOCIALISTE
și inconsistența concepțiilor anticomuniste
Epoca actuală, așa cum relevă Programul
partidului, se caracterizează prin ample trans
formări revoluționare in toate domeniile de
activitate. Ea este epoca revoluției socialiste,
a trecerii de la societatea împărțită în clase
ontogoniste la societatea socialistă și comu
nistă, care lichidează raporturile de dominație,
deschide perspective noi progresului social. Pe
fondul acestor transformări in viața politică și
ideologică a lumii contemporane continuă să
se manifeste și sint puternic reactivate, astăzi,
in spațiul ideologiei burgheze reacționare,
concepții teoretice anticomuniste, antidemocra
tice, care sint contrapuse în mod explicit gîndirii progresiste, revoluționare.
A devenit evidentă — chiar și pentru exponenții *grndirii burgheze reacționare - influ
ența tot mai largă a forțelor progresului social
și. in acest cadru, a concepției revoluționare
despre lume. „Ideile socialismului, ale inde
pendenței și progresului - sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu - se afirmă cu tot mai
multă putere, in ciuda greutăților, a în
cercărilor forțelor retrograde de a ține in loc

mersul istoriei". Gîndirea burgheză reacționară,
exponentă a unor interese politice perimate
istoric, încearcă astăzi să organizeze o' „con
traofensivă" ideologică, o campanie antisocialistă virulentă, pentru a estompa racilele orînduirii capitaliste și a dezorienta pe cei ce
caută un drum nou în evoluția societății.
„Ideologii și apologeții capitalismului, arăta
in acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu la
adunarea solemnă din 8 mai consacrată ani
versării partidului, încearcă din nou să pre
zinte proprietatea capitalistă și societatea îm
părțită în asupritori și asupriți - care din
punct de vedere istoric, cum se spune, și-a
trăit traiul - ca formă superioară a relațiilor
de producție și sociale". Proprietatea Capita
listă pe care se întemeiază vechea orînduire
este insă rezultatul violenței, al forței și
reprezintă o deformare a raporturilor dintre
producătorii bunurilor materiale și rezultatele
muncii lor. Rolul istoric al socialismului este,
așa cum arăta secretarul general al parti
dului, să restabilească echilibrul in conformi

activă și responsabilă a colective
lor de oameni ai muncii, asigu
ră in condițiile socialismului elibe
rarea vieții social-economice de
acțiunea spontaneității și, în parti
cular. de efectele spontane proprii
economiei de piață. în legătură cu
problematica ce face azi obiectul
teoriilor apologetice
la adresa
pieței
capitaliste.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu releva. in cuvin-

tarea la Adunarea solemnă organi
zată cu prilejul aniversării a 65 de
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român că pe plan internațional
se discută mult despre problemele
proprietății și căile de construcție
socialistă, despre necesitatea perfec
ționării conducerii și planificării
economiei. j.Făra îndoială că socia
lismul a ajuns la un asemenea nivel
de dezvoltare, arăta secretarul
general al partidului, incit se impun
o analiză critică a drumului parcurs
și stabilirea măsurilor necesare în
vederea perfecționării și înnoirii so
cialismului — ca să folosesc termenii
la modă. Dar aceasta trebuie să se
realizeze pe baza experienței și
practicii construcției socialiste de
pină acum, pornind de la principiile
socialismului științific".
La Congresul al XIII-lea s-a evi
dențiat in acest sens cu putere fap
tul qă trebuie avut permanent in
vedere că nu putem slăbi sttb nici
o formă conducerea unitară a acti
vității economico-sociale pe baza
pianului unic, care imbină interesele
fiecărei unități, ale fiecărui1 colectiv
de oameni ai muncii cu interesele
generale ale societății noastre socia
liste, ale întregului popor. Dacă am
renunța la principiul conducerii pe
baza planului unic de dezvoltare
economico-socială, ar apărea o serie
de contradicții cu repercusiuni grave
asupra făuririi societății socialiste, a
dezvoltării patriei și ridicării nive
lului de trai njaterial și spiritual al
poporului.
Pe baza dezvoltării planificate a
economiei, țările socialiste au ob
ținut mari înfăptuiri in toate dome
niile de activitate. România a de
venit. astfel, într-o perioadă isto
rică relativ scurtă, o țară industrial-agrară cu o industrie dez
voltată, modernă, cu o agricultură
socialistă avansată.
ACULIN CAZACU : încercind a
pune sub semnul întrebării, a discre
dita înfăptuirile noii orinduiri, con
cepțiile anticomuniste contempora
ne se raportează, într-o ma
nieră nerelevantă, ia modelul origi
nar din lucrările de început ale
clasicilor marxismului. Lipsa de
perspectivă istorică și ignorarea
dialecticii imanente a vieții ii
face pe unii din acești autori
să afirme — cu vădită osten
tație — că socialismul, așa cum l-a
gindit Marx, nu ar fi fost realizat
nicăieri in lume. Unii critici al
socialismului se fac a nu Înțelege
că teoria revoluționară nu și-a pro
pus și nici nu avea cum să ela
boreze detaliile trecerii la socialism
și comunism, ci a descoperit legi
tatea obiectivă a procesului istoric,
în virtutea căruia transformarea
revoluționară a societății capitaliste
se impune cu necesitate, conducind
spre un nou tip de orînduire, ale
cărui trăsături generale le-a anti
cipat cu genialitate.
Contrapunerea artificială a expe
rienței edificării contemporane a
socialismului, pe de o parte, cu
gindirea marxistă originară, pe de
altă parte, conduce nu o dată în
ideologia burgheză contemporană Ia
formularea unor termeni care de
formează arbitrar în idee ceea ce
există plenar și convingător în
realitate, încercind să pună sub
semnul întrebării caracterul revo
luționar al transformărilor s<x:ialeconomice pe care le-a înfăptuit
socialismul.
ION REBEDEU : Așa cum s-a
arătat aici, in gîndirea burgheză
contemporană, contestarea socialis
mului ca realitate social-politică
viabilă și ca perspectivă reală de
evoluție a societății pornește adesea
de la interpretarea denaturată a
concepției marxiste despre natura
și rolul statului socialist in dezvol
tarea economico-socială, ca și de la
prezentarea intr-o formă pregnant și
voit mistificată a activității con
crete desfășurate de statul socia
list. în viziunea iraționalistă asu
pra istoriei, în forma in care a fost
ea reactivată în gîndtrea socială la
sfîrșitul anilor ’70, ideea că puterea
ar fi eternă și întotdeauna represi
vă. ca și absolutizarea unor feno
mene negative cu caracter emina
mente particular manifestate in tre
cut intr-o țară socialistă sau alta au
condus la teza cu un conținut antisocialist nedisimulat după care sta
tul ar avea in orice condiții un ca
racter represiv in raport cu socie
tatea, că el ar exclude democrația
și ar impune o logică totalitară.
In primăvara anului trecut, Louis
Pauwels, unul din reprezentanții
cunoscuț: ai concepțiilor teoretice
ale „Noii drepte", declara progra
matic intr-o amplă cuvintare intitu
lată Pentru ce luptăm noi, rostită la
Nisa (și publicată în Le Figaromagazine, nr. 293 din 11 mai 1985) :
„Refuz socialismul și o dată cu e!

• Florile de bucurie ale pflmintului. Muzică ușoară 0 Azi, in
anul 85 al Partidului. Hărnicia
oamenilor — frumusețea localită
ții. Reportaj 0 Dincolo de ram
pă... surprize muzicale 0 Cotidia
nul !n 6o0 de secunde • Săgeți
de soare, pescărușii. Premiile
Mamaia ‘85. Muzică ușoară
• Telesport 0 Lumea minunată
a filmului 0 Din frumusețile pa
triei 0 Secvența telespectatorului
14.46 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Noi frumuseți pentru oa
meni — reportaj
15,1» închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color). Epoca

Ceaușescu. Județul Gorj In anul
65 ăl Partidului. Reportaj
19,40 Cîntarea României (color). De
pe marea scenâ a țării pe micul
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii si
Educațiet Socialiste șl cu Comite
tul de cultură șl educație socia
lista al județului GorJ
20,20 Film artistic (color). Dosșrut al
bastru. Premiera TV. Producție a
studiourilor din R.P. Chineză. Cu:
Xiang Mei, Liang Beiuo, Tang Ke,
LI Wei, Ye Zhikangt Shen
Guangwei. Feng Li. Feng Qi, Hong
Xla, Yu Fel. Regla : Liang Tingduo
21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Forța de atracție a ideilor socialismului
ACULIN CAZACU : Socialismul
reprezintă in epoca noastră un
model istoric al devenirii. Mișcările
revoluționare, pppulare, democratice
și naționale de pretutindeni iși pro
pun astăzi obiective și realizează
electiv transformări sociale ale că
ror coordonate definitorii exprimă
o reală detașare de calea capita
listă. Concepțiile ideologice pe care
se intemeiază aceste mișcări poli
tice progresiste sint constituite in
jurul unor valori pe care le-a
afirmat in epoca noastră gindirea
socialistă. Țările care edifică noua
orînduire au probat la scara isto
riei contemporane capacități largi
de progres și reala viabilitate a
socialismului ca singura cale a pro
gresului, ce se înfăptuiește unitar
intr-o mare diversitate de condiții
și particularități obiective.
intr-o lume ațit de complexă,
cum este cea contemporană, ex
trapolarea ideii de criză de la do
menii ale vieții economice și sociale
la scară planetară nu putea să nu
fie m cele din urmă utilizată in
anume sfere ale discursului ideolo
gic antisocialist ca instrument de
manipulare politică. Pasul a fost
făcut, cu precădere, din perspectiva
anticomunistă și antisocialistă, cu .
o pregătire conceptuală care, mai
intii, a atacat principiile istorismu
lui și determinismului (teoriile
„convergenței sistemelor", societății
„postindustriale", revoluției „leiematice" etc.) pentru a se refugia
apoi in cel mai transparent mesaj
politic denigrator la adresa țărilor
socialiste. In genere, criticii socia
lismului ocolesc realitățile, pre
ferind să atribuie in mod abstract
tipului de orinduire socialistă tră
sături . negative. Se cere relevat că
încercarea de acreditare a tezei
despre așa-zisa „criză a socialismu
lui" a avut și are evidente înțe
lesuri politice, care, oricît de .sub
til" ar fi exprimate, urmăresc țe
luri bine definite. O atare teză in
vădită contradicție cu faptele is
torice. sociale, economice, politice,
se vrea argumentată astăzi in
tr-un limbaj analitic, scientizat,
pentru a-și spori credibilitatea
socială. Multiple interese politi
ce ale cercurilor reacționare vin
să manipuleze acest pseudodemers
teoretic in direcția regrupării ideo
logice de tip conservator și legiti
mist. ca o reacție a dreptei politice
in fața vizibilei creșteri a influenței
socialismului in lume, atit ca doc
trină, cit și ca realitate socială.
IOAN GALL : Criza structurilor
economice și politice ale societății
capitaliste
contemporane scoate
astăzi cu mai multă putere în evi
dență limitele orînduirii burgheze,
ale societății împărțite in clase
antagoniste.
Desigur, intre țările cu orinduiri
social-economice
diferite
există
opoziții ideologice ireductibile. Cele
mat reacționare cercuri ale burghe
ziei. confruntate cu agravarea cri
zei generale a capitalismului, cu
desfășurarea transformărilor revo
luționare din diverse zone ale lumii,
precum șl cu succesele obținute de.
țările socialiste, Iși avansează astăzi
cu mai multă agresivitate ideologică
în prim-plan propriile Interese de
clasă, intensifică ofensiva ideologică
împotriva tuturor formelor pro
gresului social. în cadrul acestei
ofensive ideologice reacționare, țările
socialiste sînt supuse unor critici
virulente si concertate.
Referindu-se la acest fenomen,
tovarășul Nicolae Ceausescu .evi
denția, in expunerea la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie
1982. făptui că „in ultimul timp
asistăm la o intensificare a campa
niei anticomuniste, împotriva țări
lor socialiste, a socialismului în
general. Pornind de Ia unele greu
tăți, de la unele evenimente din
unele țări socialiste, anumite cercuri
încearcă să tragă concluzii cu pri
vire la așa-zisa criză a socialismu-

lui, mergând pină la a afirma că
socialismul nu ar mai reprezenta
singura alternativă valabilă pentru
inlocuirea societății capitaliste ba
zate pe exploatarea și asuprirea
maselor populare, a altor popoare".
Tezele despre așa-zisa „criză" a
socialismului au precedente istorice
in diversele orientări anticomuniste
ale ideologiei burgheze. La începu
tul secolului nostru, gîndirea socială
burgheză a definit științele socioumane ca științe ale faptelor, care
nu ar avea de a face cu legități,
întrucit dezvoltarea sociplă nu s-ar
supune unor legături legice. în
această optică, numeroși teoreticieni,
istorici, politologi burghezi afirmă
astăzi că apariția socialismului nu
ar li un fenomen ce decurge din le
gități obiective. într-o lucrare apă
rută incă la sfîrșitul secolului trecut,*1
cu titlul „După victoria socialis
mului", K. Richter încerca să acredi
teze ideea că după înfăptuirea
transformărilor socialiste ar apărea
in mod necesar fenomene de criză.
Din anii șaptezeci ai secolului trecut
și pină la primul război mondial s-a
încercat, în modalități diferite, acre
ditarea unor teze pseudoteoretice
despre așa-zisa lipsă de viabilitate a
socialismului. Aceste concepții afir
mau că „natura umană", respectiv
„legitățile perene" ale economiei, nu
ar admite succesul unei asemenea
„experiențe" istorice.
După constituirea. în 1917. a pri
mului stat socialist, promotorii te
zelor’ despre așa-zisa criză a socia
lismului au abordat argumente noi.
afirmind că slaba dezvoltare a for
țelor de producție ar împiedica rea
lizarea principiilor socialiste. că
într-o țară cu un nivel de dezvol
tare economică scăzut o asemenea
inițiativă ar fi sortită eșecului..
Actualele teorii vehiculate in'
ideologia burgheză reacționară nu
au anulat formulele învechite care
fuseseră utilizate la începutul seco
lului, ci încearcă doar să le „îm
bogățească" prin presupuse „argu
mente" economice, politice și socio
logice noi, desprinse din practica
socială contemporană.
Una din variantele acestei orien
tări „neoclasice" a fost „psihologia
economică", care a făcut vogă mai
ales în anii șaizeci. Pornind de la
conceptul așa-zisei „energii psihice",
contrapus conceptului de muncă,
propriu economiei politice marxiste,
P. L. Reynaud afirma, la începu
tul anilor '60, că numai in mă
sura în care teoria raportului din
tre muncă și' valoare, elaborată de
Marx, ar corespunde realității, „sis
temul socialist și-ar găsi o justifi
care din punct de vedere material
și moral".
Așa-zisa orientare „neoliberală"
a negat la rîndul ei caracterul obiec
tiv al relațiilor de preț, beneficiu,
marfă și bani in socialism. Autorii
aparținind acestei orientări afirmă și
azi că întrebuințarea acestor catego
rii. ca și a diverselor mijloace eeonomice în vederea sporirii produc
tivității muncii — lucru aflat de alt
fel in strînsă concordanță cu princi
piul repartiției după muncă practicat
în socialism — ar insemna nici mai
mult nici mai puțin decît „prelua
rea unor trăsături ale capitalismu
lui".
Neoconservatorismul și dreapta
politică din capitalismul contem
poran poartă o ofensivă de o deo
sebită virulentă împotriva socialis
mului. Astfel, Milton Friedman. în
lucrarea „Free to Choose. A per
sonal statement", apărută in 1980,
afirma în acest context că modul de
planificare socialist ar condamna
economia națională de la bun început
la criză. El consideră drept singura
alternativă viabilă, la criza actuală
a economiei capitalist^. restaurarea
liberului schimb, influențat prin
excelență cu mijloacele monetariste.
Teze similare au fost formulare și
de alți economiști burghezi de orien
tare antisocialistă.

Proprietatea socialistă și statul
— in centrul ofensivei ideologice
denigratoare a anticomunismului
IOAN
GALL : Tezele gindlni
burgheze reacționare îndreptate îm
potriva planificării și dirijării cen
tralizate a economiei naționale, prezentind piața drept singurul ele
ment reglator al producției, în
cearcă să pună sub semnul intrebării însăși esența socialismului. Pro
prietatea socialistă, conducerea uni
tară. conștientă a societății, bene
ficiind de participarea tot mai
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tate cu legile dezvoltării societății omenești,
lichidind pentru totdeauna societatea împărțită
în clase, proprietatea capitalistă, exploatarea
omului de către om, realizînd un echilibru
nou pe boza proprietății comune asupra mij
loacelor de producție, osigurind deplina ega
litate și echitate socialistă între toti oamenii
muncii. Chiar dacă socialismul este încă o
orînduire tînără, el a reușit să soluționeze
într-un interval relativ scurt la scara istoriei și
intr-un mod incomparabil mai bun probleme
fundamentale ale asigurării: progresului eco
nomic și social, ale bunăstării poporului, ale
independenței și suveranității fiecărei țări.
Acestor teme ale confruntării ideologice
dintre concepția revoluționară și teoriile
anticomuniste, antisocialiste contemporane le-a
fost consacrată dezbaterea de față, din care
publicăm aici prima parte. Au participat :
conf. univ. dr. Aculin CAZACU, Universitatea
București, prof. univ. dr. loan OALL, Univer
sitatea Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ion
REBEDEU, Institutul de arhitectură București.
orice formă de social-etatism". în
viziunea sa, „social-etatismul" ar fi
„fundamentul socialismului", Aceas
tă teză nihilistă probează refuzul
ideologilor burghezi anticomuniști
de a recunoaște transformările social-eeonomice și politice profunde
pe care le inaugurează socialismul
și semnificația lor pentru progresul
socio-uman.
Tezele cu un caracter denigrator
Ia adresa socialismului, care reduc
noua orinduire la o formă de siat
și, in legătură cu aceasta, ideea
după care implicarea statului socia
list in organizarea și conducerea so
cietății ar conduce la dispariția ori
cărei distincții dintre autoritarism
și democrație, nu sînt noi ; se în
cearcă însă ca ele să fie susținute
cu „argumente" actualizate și reajus
tate în spiritul problematicii socialpolitice a epocii in care trăim.
După Louis Pauwels, societatea
umană nu poate fi decit o societate
autentic liberală, iar liberalismul
astfel definit se înclină în fața unei
ordini „spontane". Pe de o parte,
ideologul dreptei politice face aici
apologia capitalismului „liberal", pe
de altă parte, el neagă in mod ab
stract socialismul pentru motivul că
noua societate respinge „piața li
beră" și iși propune să transforme
societatea potrivit unor cerințe im
puse din afara jocului „liber" al pie
ței. Așa-zisa argumentare a tezei
despre lipsa de viabilitate a socialis
mului — așa cum rezultă ea din pre
legerea' pe care Louis Pauwels 'a
ținut-o Ia Nisa — se , bazează pe nu
meroase denaturări. Ideea cu carac
ter nihilist, imprumutată din con
cepțiile iraționaliste asupra istoriei,
după care scopul legii și al statului
in genere ar fi de a impune o nouă
concepție asupra naturii șl asupra
destinului uman, de „a constringe
pe oameni să adopte o nouă morală",
de „a face obligatorie o nouă ma
nieră de a trăi, de a simți și de a
gîndi" se dovedește a fi cu totul
străină de realitatea istoriei și, in
acest cadru, in mod deosebit de rea
litățile socialismului.
IOAN GALL : Exponenții concep
țiilor anticomuniste contemporane
neagă astăzi conținutul democratic
al statului socialist, încearcă să
acrediteze ideea- că acesta ar fi in
fond de esență „nedemocratică".
Pornind de la teza caracterului
„nefiresc" al noilor structuri sociale
socialiste și a presupusei „crize per
manente" a acestora, Z. Brzezinski,
F. T. Epstein. L. B. Schapiro,
I. Fetcher, H. Weber și alți polito
logi de această orientare iși propun
să dovedească faptul că persistența
și creșterea rolului statului în socia
lism n-ar fi decit expresia perpetuă
rii și proliferării unor noi forme de
alienare. Și in acest domeniu ideo
logii anticomuniști tind să-și justi
fice tezele prin metodele falsificării
și denaturării : ei trec sub tăcere
faptul că alienarea este un fenomen
legat de structurile proprietății pri
vate și ale raporturilor de exploa
tare.
Activitatea statului socialist se
desfășoară in concordanță cu rela
țiile de producție pe care se bazează,
sub controlul permanent al oameni
lor muncii, • în strinsă întrepătrun
dere cu activitatea organelor larg
democratice. Această realitate poli
tică infirmă prin ea însăși tezele
anticomuniste referitoare la mani
festarea „etatismului", respectiv a
„alienării politice" în condițiile noii
societăți.
Materializarea acestei legități o
Ilustrează pregnant evoluția siste
mului nostru politic, concepția crea
toare a partidului nostru. „Pu
tem afirma — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — că am realizat
un sistem democratic unic de con
ducere a societății, superior oricărei
forme a democrației burgheze. Acest
sistem asigură participarea largă a
oamenilor muncii, a întregului po
por la conducerea tuturor sectoare
lor economico-sociale, a societății
noastre socialiste, la făurirea con
știentă de către popor a propriului
viitor, liber și independent, a viito
rului socialist și comunist".
Se realizează în același timp o
conlucrare tot mai strinsă între or
ganele de stat și noile organisme ale
democrației muncitorești-revoluționare. Dezvoltarea democrației mun
citorești constituie factorul funda
mental pentru făurirea cu succes a
socialismului, pentru edificarea so
cietății comuniste, ințelegind aceasta
in sensul participării active și orga
nizate a poporului la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate.
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Rolul dinamic, activ
al conștiinței socialiste,
revoluționare
vechi, retrograd, împotriva men
talităților mistice, obscurantiste,
supremă a naturii și care pune in
a oricăror manifestări de naționa
centrul întregii activități afirmarea
lism, șovinism, rasism, a tuturor
deplină a personalității umane.
formelor de injosire a omului
Din această perspectivă, finali
la care apelează, în ultima vreme
tatea muncii politico-ideologice și
tot mai insistent, forțele reaceducative impune neacceptarea vi
țiunii.
ziunilor idilice despre socialism,
Acest model de conștiință îna
a opticilor triumfaliste care pot
intată,
sublinia
tovarășul
genera atit atitudini de pasivi
Nicolae Ceaușescu, trebuie să le
tate, de așteptare ca timpul să
fie propriu, înainte de toate, co
lucreze în favoarea noii orinduiri,
muniștilor. tocmai in virtutea
cit și de dezorientare, în cazul
faptului că ei — care nu au și
unor confruntări cu dificultățile, 'nu pot avea drepturi aparte sau
care pot apărea in procesul edifi
privilegii — „au însă o răspun
cării noii societăți.
dere mai mare in calitate de re
în spiritul Programului ideolo
voluționari, in calitate de membri
gic adoptat
de Congresul al
ai unui partid in care au intrai
XIII-lea ca parte componentă a
in mod conștient, pentru a parti
Programului de făurire a societă
cipa in mod organizat Ia transfor
ții socialiste multilateral dezvol
marea revoluționară a țării". Prin
tate, o înaltă conștiință tțebuie să
misiunea socială deosebită pe care
se distingă, înainte de toate, prin
și-a asumat-o, comunistului i se
capacitatea de a înțelege esența
cere să
fie un exemplu moral
fenomenelor economico-sociale, a
pentru
întreaga societate, să se
acțiunii legilor dialecticii in dez
manifeste în toate împrejurările
voltarea societății românești, de a
ca un
puternic „catalizator de
se ridica deasupra conglomeratu
reacție" în viața socială.
lui de fapte, de a descifra și în
Elaborînd un concept teoretic de
țelege liniile de forță care prefi
largă cuprindere privind conștiin
gurează viitorul. După cum omu
ța
socialistă, privind formarea și
lui nou, cu o înaltă conștiință,
afirmarea omului nou, constructor
trebuie să-i fie proprii un înalt
al socialismului și comunismului,
patriotism revoluționar, dragostea
secretarul general al partidului a
nemărginită față de patrie, răspun
stabilit și criteriul de evaluare
derea și atașamentul față de po
concretă, exactă a acesteia, prin
por, față de cuceririle sale revo
raportarea
nemijlocită la realități
luționare, hotărirea de a munci și
le vieții economico-sociale. Privi
lupta fără preget pentru dezvol
tă prin prisma acestui raport, efi
tarea proprietății socialiste, pen
ciența activității ideologice, poli
tru făurirea societății socialiste
tico-educative de formare a con
multilateral dezvoltate, pentru aștiinței noi socialiste nu poate fi
părarea cuceririlor revoluționare,
apreciată în afara rezultatelor ob
a independenței și suveranității
ținute în activitatea productivă.
patriei.
Eficiența economică și eficiența
între pilonii de rezistență ai
activității politico-educative sînt,
conștiinței socialiste, secretarul
in
viziunea secretarului general al
general al partidului include, de
partidului, termeni de nedespărțit.
asemenea, pasiunea pentru muncă
Nu poate fi vorba de o rodnică
și creație, îndrăzneală în gîndire
activitate în cîmpul muncii poli
și acțiune, competchța profesiona
tico-ideologice și educative, și deci
lă, larga viziune științifică despre
de un înalt nivel de conștiință,
lume și viață, implicarea activă,
atunci cind în activitatea produc
responsabilă în soluționarea pro
tivă persistă neajunsuri, se înre
blemelor sociale, fermitatea și com
bativitatea față de tot ceea ce este
gistrează rămîneri în urmă în rea
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lizarea sarcinilor de plan, sau cind
relațiile sociale sînt afectate de
manifestări ce contravin normelor
codului eticii și echității socialis
te. Numai desfășurarea unei bune
activități economico-sociale. exis
tența unui climat de muncă și
responsabilitate politică, socială, de
inițiativă creatoare pot valida ni
velul de conștiință al oamenilor
muncii, gradul de responsabilitate
socială manifestat in munca de zi
cu zi. De aici înțelesul adine al
aserțiunii că conștiința socialistă,
revoluționară este și trebuie să fie
un puternic factor de stimulare a
progresului multilateral al noii
orinduiri.
Este aceasta o idee de mare va
loare pentru că are forța să lim
pezească sensul și menirea acti
vității politico-ideologice și educa
tive, să așeze pe drumul con
secvenței eforturile organelor și
organizațiilor de partid in exerci
tarea rolului lor conducător in
societatea noastră socialistă. Sta
tornicia eforturilor organizațiilor
de partid decurge și din înțele
gerea adevărului că educarea
omului nou, formarea lui în spi
ritul umanismului revoluționar este
un proces deschis, care impune
desfășurarea neîntreruptă a acti
vității politico-ideologice și edu
cative. Sub semnul acestui impe
rativ a abordat secretarul general
al partidului problemele activită
ții politico-educative în magistra
la cuvintare rostită la adunarea
solemnă consacrată aniversării
gloriosului jubileu al partidului,
deschizind noi și ample perspecti
ve înfăptuirii operei supreme a
vastei construcții contemporane —
formarea unui om cu o concepția
superioară despre lume și viață,
cu o atitudine politică și morală
înaintată, a unui om conștient de
menirea și răspunderile sale in
cadrul muncii și luptei unite
ptntru împlinirea mărețelor rea
lizări socialiste, așa cum sînt ele
prefigurate în istoricele hotărtri
ale Congresului al XIII-lea al
partidului.
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Prestigiul artistic și audiența
unui teatru muncitoresc
Teatrul de la întreprinderea de
Confecții și Tricotaje București este
unul din colectivele de amatori în
ființate cu putini ani în urmă in
imediata vecinătate a unei mari în
treprinderi cu statutul anume al
unui teatru muncitoresc. Un teatru
întemeiat chiar în Capitală (orașul
cu atitea instituții artistice profe
sioniste) pentru a permite munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor din
marea unitate a industriei ușoare
care este I.C.T.B., dar și tuturor
celor care activează pe platforma
mdustrială din zonă (platformă ce
include întreprinderi ale construc
ției de mașini, ale materialelor de
construcție, ale industriei alimen
tare etc.), accesul la una din cele
mai vechi arte ale omenirii ; ex
periența teatrală — ca formă de
autoexprimare și de reflectare a
unor stări, sentimente, aspirații ca
racteristice oamenilor muncii ; ca
o formă de dialog — prin cultu
ră, prin sevele cuvîntului, prin for
ța replicii, prin expresivitatea ges
tului — cu lumea. Un teatru me
nit să contribuie și prin propria
activitate, alături de numeroasele
și diversele manifestări găzduite de
Clubul I.C.T.B., la difuzarea cul
turii într-unul din cartierele noi
cele mai întinse ale Bucureștiului.
Tocmai fiindcă a înțeles deopo
trivă profund și în sens larg ra
țiunea de a fi a unui atare tea
tru — întreprinderea l-a spriji
nit cu multă înțelegere încă de la
Început. Reporterul consemnează existența, la Clubul I.C.T.B., în ve
cinătatea sălii principale, a unei
săli mai mici, un spațiu în pri
mul rînd teatral, cu dotări nece
sare reprezentării scenice. Este as
pectul material cel mai evident, la
fel de evident ca și decorurile cel
mai adesea sugestive și îngrijite
ale spectacolelor. Poate și mai im
portantă este însă Încrederea și
grija permanentă manifestate de
către comitetul de partid si comi
tetul sindicatului fată de activita
tea teatrului (așa cum înțelegem de
la tovarășa Cornelia Rotaru, secre
tar al comitetului de p.artid), ca
și sentimentul utilității sociale
transmis membrilor săi, preocupa
rea susținută de a-i asigura o în
drumare competentă.
Interesul și responsabilitatea din
partea întreprinderii s-au conjugat
fericit cu sprijinul primit din
partea teatrului profesionist. „Pa
tronajul" Teatrului Național, cum
se numește curent acest tip de re
lație, s-a dovedit o „adopțiune" de
suflet. Căci prima scenă a țării a
venit în sprijinul activității teatru
lui nu numai cu sugestii reperto
riale și de alcătuire, înnoire/ opti
mizare a componentei trupei (prin
tre oaspeți și consilieri de onoa

re numărîndu-se uneori Radu
Beligan, regizorii Horea Popescu,
Ion Cojar, Sanda Mânu etc.), nu
numai cu elemente de decor, ci și
cu o activitate de formare și în
drumare susținută, concretă.
Și dacă regizori ai Naționalului
au supravegheat „înălțarea" unor
montări, actorul Victor Moldovan,
cunoscut și ca asistent de regie, și
pentru activitatea sa didactică la
I.A.T.C., a desfășurat și aici (ca
și la teatrul Combinatului poli
grafic „Casa Scînteii") o muncă de
adevărat animator ; teatrul mun
citoresc a devenit pentru el (așa
cum observau membrii echipei de
la I.C.T.B.) o a doua „casă" ar
tistică, după Național.
„Semnalînd foarte bunele relații
ce există îrjtre teatrul I.C.T.B. și
Național, aș vrea să remarc Îndru
marea realizată cu multă energie
și dăruire și faptul că marea com
petență profesională a animatoru
lui se revarsă generos asupra fie
cărui interpret, reflectindu-se în
ținuta spectacolelor" — sublinia to
varășul Radu Enache, secretar al
Comitetului de partid de la sec
torul 6 al Capitalei.
O apreciere confirmată și de
spectacolul urmărit recent: o piesă
a lui Aldo Nicolai, o felie din viata
unor tineri muncitori italieni ce
trăiesc într-un oraș ce-și întinde
tentaculele din ce în ce mai de
parte, izgonindu-i din cocioabele
lor și neoferindu-le nimic în loc ;
un prilej de a sonda psihologia
unor oameni de calitate, caf6 se
simt Insă însingurați, alienați, fără
vreo șansă socială (și implicit uma
nă), care se zbat inutil să depă
șească o condiție apăsătoare, să
afle un orizont și un liman. Spec
tacolul, regizat de Victor Mol
dovan, este lucrat cu știința creă
rii de atmosferă. întreținerii sus
pansului situațiilor si misterului
uman, impunînd in primul nnd
prin alternanța registrelor drama
tic și liric și prin caracterizările
expresive ale personajelor realiza
te de interpret! ; interpret! pre
cum Marian Ghenea. Florentina
Constantin,
Alexandrina
Filip,
Dan Popoviceanu, Leona lancu,
Geanina Aron, Ion Iordache, Dan
Pipera, Steluța Harfaș, care sînt
muncitori, tehnicieni, operatori, asistenți medicali etc. La ediția re
centă, a IV-a, a Concursului de
interpretare teatrală individuală
„Masca", ei au doblndit patru
locuri I șl tot atitea II, plus un
premiu colectiv. încă o reușită, ce
se adaugă distincțiilor importante
primite la edițiile succesive alp
Festivalului național „Cîntarea
României", la intilnlrile amatorilor
de la Bistrița, Caracal, Vaslui.
Prezent la «pectacol, regizorul

"\

Horea Popescu mărturisea : „Este
o mare satisfacție să constați ni
velul atins azi de mișcarea de amatori. Pasiunea pentru teatru a
acestor tineri muncitori, tehnicieni,
intelectuali, dorința lor de a-1 prac
tica in timpul liber, adincind tai
nele „meseriei" este tonică pen
tru profesionist ; demonstrează dintr-un unghi important marea au
diență și generozitatea umană a
artei teatrului". „Spectacolul mi
s-a părut excelent, aprecia re
gizoarea Sanda Mânu. Dubla pa
siune pentru profesia lor și pen
tru teatru a amatorilor (și legă
turile spirituale stabilite între aceste domenii) sînt o dovadă de
însușire directă a culturii — amatorii nefilnd niște simpli con
sumatori de artă, ci avind pu
terea și plăcerea de a o cunoaș
te și dinlăuntrul ei. Teatrul de amatori își îndeplinește cu adevă
rat menirea — puțind deveni un
izvor pentru teatrul profesionist
atit prin talentele relevate, cit și
prin publicul de teatru ales pe
care ii creează".
Solidaritatea echipei de la
I.C.T.B. este remarcabilă. La pre
mieră au asistat și alți membri ai
teatrului muncitoresc, printre care
inginera Liliana Furdu șl econo
miștii Mircea Romanescu și Adrian
Ciucă — printre altele interpreți
chiar ai primului spectacol din existența
Teatrului muncitoresc
I.C.T.B. („Comedia zorilor" de
M. Ștefănescu), laureați ai mai
multor distincții tn Festivalul na
țional „Cîntarea României". Oa
meni care iși iubesc ocupația, ca
lificarea, dar care au evocat cu
plăcere numele unei mai tinere
„coechipiere", devenită studentă
I.A.T.C. (Diana Gheorghlan) sau
pe cel al colegului lor Marian Ghe
nea, care apare într-un rol mic In
„Jocul ielelor" de Camil Petrescu
de pe scena Naționalului, „rol în
care s-a integrat exemplar din
punct de vedere etic și artistic" —
cum observa Sanda Mânu).
Proiecte pentru stagiunea In curs
și următoarele ?
Repertoriul (fie că e vorba de
piese de actualitate, fie de mon
taje de poezie) rămîne preocupa
rea principală a tuturor. Marea
dorință a amatorilor și a celor ce
se ocupă de îndrumarea teatrului
este aceea a întîlnirii cu o piesă
românească de actualitate care să
exprime cit mai autentic și emo
ționant universul omului muncii,
lumea, frămintârile tinerilor, ma
rile lor idealuri, angajarea trans
formării acestora in realitate — o
lucrare cu eficiență maximă in inrîurirea conștiinței.

Natalia STANCU
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MESAJE DE PESTE HOTARE
IA GLORIOSUL JUBILEU AL P.C.R.
COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a făuririi Partidului Comunist
Român, Comitetul Central al Partidului Democratic al Poporului din Afga
nistan vă exprima cordiale felicitări tovărășești dumneavoastră, stimați
tovarăși, și prin dumneavoastră tuturor membrilor de partid, precum și
tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România.
Partidul Democratic al Poporului din Afganistan cunoaște și acordă O
Înaltă apreciere luptelor neobosite ale Partidului Comunist Român pentru
desprinderea din ghearele fascismului hitlerist realizată cu sprijinul și aju
torul direct al eroicei armate eliberatoare a Uniunii Sovietic®
Bucurindu-se de victoriile obținute de Partidul Comunist Român, Parti
dul Democratic al Poporului din Afganistan nutrește credința fermă că
relațiile prietenești dintre partidele și țările noastre, bazate pe principiile
solidarității internaționaliste și pe sarcinile noastre revoluționare comune
în lupta impotriva Tracțiunii și imperialismului, pentru consolidarea păcii
in lume și apărarea destinderii pe planeta noastră, vor crește permanent
și vor cunoaște noi etape de dezvoltare.
Stimați tovarăși,
Vă rugăm să ne permiteți să folosim acest prilej pentru a vă felicita
Încă o dată cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a făuririi Partidului Comu
nist Român și să vă dorim noi victorii in realizarea cu succes a hotăririlor
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru prospe
ritatea și bunăstarea poporului frate al Republicii Socialiste România.
Cu salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI DEMOCRATIC
AL POPORULUI DIN AFGANISTAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina, vă
transmitem salutul nostru frățesc și revoluționar cu ocazia celei de-a 65-a
aniversări a făuririi partidului dumneavoastră.
Păstrător al celor mai bune tradiții de luptă ale poporului dumnea
voastră, partidul comunist intlmpină cea de-a 65-a aniversare a sa ca forță
determinantă a procesului istoric, forță care a desfășurat mari lupte in
apărarea Intereselor clasei muncitoare și ale poporului, victime ale opre
siunii șl exploatării, forță care a infrunt'at in mod energic fascismul și
politica sa de război, făuritorul unității forțelor progresiste, democratice și
antifasciste in lupta pentru libertate și drepturi democratice contra mono
polurilor, pentru victoria clasei muncitoare și a tuturor forțelor revoluțio
nare asupra dușmanilor.
Triumful revoluției naționale de eliberare, antifascistă și antilmperialistă din august 1944 a deschis drumul construcției socialismului, afirmind
rolul determinant al partidului comunist in societatea românească.
Azi România este o țară cu o industrie modernă, eu realități total noi
tn mediul rural, cu o dezvoltare științifică și culturală, care hi găsesc
expresia în continua ridicare a nivelului de viață al poporului și in perfec
ționarea si depășirea permanentă a succeselor obținute.
Ca parte a comunității țărilor socialiste, al cărei obiectiv primordial
11 constituie oprirea cursei înarmărilor, dezlănțuită de către imperialism, și
împiedicarea holocaustului nuclear, România iși aduce contribuția la poli
tica de pace 6 țărilor socialiste, in frunte cu Uniunea Sovietică, care opune
politicii de confruntare întrecerea pașnică intre cele două sisteme sociale,
făcind propuneri concrete pentru eliminarea armelor nucleare pină in anul
2000. Această luptă, fără răgaz, pentru pace și coexistență demonstrează
Încă o dată profundul umanism al societății socialiste și se bucură de spri
jinul crescut al opiniei publice mondiale.
Alăturindu-ne celei de-a 6S-a aniversări a partidului dumneavoastră,
vă dorim, stimați tovarăși, noi și mari sucțese in îndeplinirea planurilor
dumneavoastră și in activitatea creatoare a partidului.
Cu salutări frățești.
Pentru Comitetul Central,

ATHOS FAVA
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
în numele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe (Frontul patriotic),
«1 guvernului și poporului din Zimbabwe, precum și al meu personal- vă
transmit dumneavoastră. Partidului Comunist Român, guvernului și poporu
lui Republicii Socialiste România felicitările noastre calde șl frățești cu
prilejul celei de-a 65-a aniversări a făuririi Partidului Comunist Român.
Sărbătorind acest eveniment istoric, doresc să vă exprim înalta apre
ciere pentru atașamentul dumneavoastră fată de ideile socialismului și soli
darității care ne-au Inspirat șl pe noi in timpurile grele ale luptei noastre
de eliberare, iar acum în eforturile pe care le facem pentru a Înfăptui
transformări socialiste esențiale, calitative.
Folosesc această ocazie, stimate tovarășe președinte, pentru a reafirma
atașamentul nostru față de legăturile revoluționare de prietenie și solida
ritate care există intre țările noastre.
Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerații.

ROBERT GABRIEL MUGABE
Frim-secretar și președinte al Z.A.N.U,
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am onoarea să vă transmtt mulțumirile mele pentru caldul dumnea»
voastră mesaj de salutări și felicitări cu ocazia aniversării zilei noastre
naționale.
'■
La rîndul meu. vă exprim aceleași sentimente și mă folosesc de această
ocazie pentru a vă adresa cele mai bune urări de progres și prosperitate
pentru poporul român.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

Sub egida Comitetului Național Român
pentru Anul Internațional al Tineretului,

ieri in municipiul Cluj-Nupocu a început

Festivalul folcloric al tineretului
și studenților din Balcani
Simbătă, în municipiul Cluj-Napoca a Început Festivalul folcloric
al tineretului și studenților din Bal
cani, manifestare de amploare orga
nizată sub egida Comitetului Națio
nal Român pentru Anul Internațio
nal a! Tineretului, la care participă
formații artistice din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia. Turcia și România.
în deschiderea festivalului a luat
cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. primsecretar al Comitetului Central al
Uniunii Tineretului Comunist, care
s-a referit pe larg la activitatea ti
neretului român, a organizației sale
revoluționare pentru
înfăptuirea
programelor de dezvoltare economico-socială stabilite de Congresul
al XlII-lea al partidului. S-a arătat
că o preocupare importantă o con
stituie participarea activă a tine
rilor .la viața spirituală a societății,
la îmbogățirea patrimoniului nostru
cultural, in această direcție beneficiindu-se de cadrul deosebit de sti
mulativ al Festivalului national al
muncii și creației „Cintarea Româ
niei".
Evldențiindu-se semnificațiile Fes
tivalului folcloric a! tineretului și
studenților din Balcani, s-a subliniat
faptul că acesta este o. dovadă con
cludentă a adevărului că folclorul.

Cronica

tradițiile culturale ale popoarelor,
duse mai departe prin generațiile
actuale, pot și trebuie să devină un
factor activ al prieteniei, colaborării
și păcii, al eforturilor îndreptate in
direcția edificării
unei lumi mai
bune și mai drepte. A fost exprima
tă convingerea că tinerii din țările
noastre vor acționa in continuare,
cu hotărire, împretlnă cu popoarele
lor, pentru transformarea balcani
lor intr-o zonă a păcii, înțelegerii
și bunei vecinătăți, lipsită de arme
nucleare și chimice, condiție esen
țială a înfăptuirii aspirațiilor lor
vitale de libertate și independentă,
de prosperitate și progres.
★
Pe parcursul a trei zile, formații
folclorice de tineret și studenți din
această regiune a Europei vor pre
zenta în fata publicului din stră
vechiul oraș transilvan un bogat
program cultural-artistic de cintece,
dansuri și tradiții populare specifice.
Festivalul va prilejui, totodată, un
rodnic sch'imb de experiență pri
vind preocupările tineretului din ță
rile balcanice in domeniul promo
vării valorilor perene alp creației
populare și îmbogățirii tezaurului ar
tistic național. ** idealurilor nobile
ale păcii, înțelegerii ți cooperării in
tre popoare.
(Agerpres)

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Nor
vegiei, ambasadorul acestei țări la
București, Knut Orling Sagen, a ofe
rit simbătă o recepue.
Au participat membri al conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,
ăi altor ministere și instituții cen
trale, oameni de cultură și artă,
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ja București.
★
în organizarea Ministerului Edu
cației și învățămlntului și Comite
tului Uniunii sindicatelor din invățămint, știință, cultiiră, poligrafie,
presă ți edituri, vineri a avut loc

vremea
Institutul de meteorologie șl hldrolo.
gle comunică timpul probabil pentru
intervalul 18 mal, ora 20 — 21 mal, ora
a>. In țară : Vremea va fl caldă, eu ce
rul variabil. Pe alocuri vor cădea ploi,
oare vor avea și caracter de averse în
soțite de descărcări eleetrtce in regiu

la Ploiești un schimb de experiență
cu tema „Forme și metode utilizate
pentru orientarea profesională a ele
vilor spre meserii din domeniul in
dustriei petrolului, pentru realizarea
integrală a planului de școlarizare",
Cu acest prijej, a fost prezentată
experiența existentă în județul Pra
hova în pregătirea cadrelor in insti
tuțiile de invățămint cu profil pe
trolier, precum și modalitățile de
folosire a bazei materiale pentru te
meinica pregătire profesională a vii
toarelor cadre din această ramură
prioritară a economiei naționale.
(Agerpres)

nile nordice, tndeosebi in primele zile.
Izolat, grindină. In restul teritoriului
ploi răzlețe după-amiaza. Vintul va
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre
7 șl 17' grade, iar cele maxime intre 20
și 30 de grade, tn București : vreme
eald,ă, eu cerul variabil, favorabil ploii
de scurta durată in primai parte a in
tervalului. vtnt slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor oscila în
tre 10 șl 13 grade, iar cele maxime în
tre 26 și 29 grade.

Deprinderi sănătoase încă din copilărie
Artroza și spondiloza sint boli reu
matismale cu multe trăsături comune,
intre care o larvă răspindlre la or
ganisme incă tinere, la viratele active
apariția lor fiind determinată de
aceiași factori cauzali. Chiar dacă
artrozele și spondilozele nu pun in
pericol viața, ele sint foarte supără
toare, influențând mult capacitatea de
muncă a celor suferinzi. Cercetări
științifice efectuate in ultimele două
decenii In diferite țări și la noi au
contribuit la elucidarea cauzelor
apariției aceștor boit, fundamenttnd
metode corecte de tratament șl de
prevenire a lor. Răspunzind solici
tării noastre, prof. dr. docent Ștefan
6VTEANU, șeful clinicii medicale a
Spitalului „pr. I. Cantacuzino" din
Capitală, cunoscut specialist, cu va
loroase cercetări in acest domeniu,
face unele recomandări bazate pe
cele mai recente rezultate bune ob
ținute in practica medicali.
Artrozele afectează măi ales arti
culațiile de sprijin, cum sint cele
ale șoldului, genunchiului și coloanei
vertebrale cervicale. lombare, deci
cele cu o solicitare deosebit de mare,
dar și articulațiile degetelor etc.
Artrozele sint deci prezente atit in
unele articulații periferice, cit și in
cele ale coloanei vertebrale, in acest
din urmă caz ele avind denumirea
și. de spondiloză.
In apariția artrozelor un rol deo
sebit, îl au tulburările de statică,
cum sint deviațiile coloanei verte
brale (scolioze) apărute deseori încă
din copilărie. Aceste devieri ale co
loanei favorizează instalarea unui
proces de uzură cu apariția spon
dilozelor. Un alt factor cauzal sint
traumatismele, dar mai ales obezi
tatea, care, prin excesul de greutate
ce o caracterizează, solicită supli
mentar și permanent articulațiile
genunchilor, șoldurilor și segmentul
lombar al coloanei vertebrale. Mai
pot interveni și anumiți factori me
tabolici, endocrini, jnclușiv ereditari.
— Din enumerarea acestor cauze

cinema
• Noi, cel din linia intii : PATRIA
(1186 29) - 9; 12,30; 18.30;
19,30;
BUCUREȘTI (15 6154) - Ol 12,30;
(5,4S| 19, FAVORIT (45 31 70) - 9;
13,15; 15,30; 18,30.
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : SCALA (II M 72) - 9; Ut 13;
15; 17; 19, GRIVITA (17 08 58) - 9;
Ui 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; IJ; 13; 15; 17: 19
• Clipa de răgaz : LIRA (31 71 71) —
19; 17; 19. FERENTARI (80 49 85) 15; 17; 19.
• Colierul de turcoaze : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; t9.

care determină apariția artrozelor se
poate deduce că cel puțin o pane din
ele pot fi prevenite prin evitarea
traumatismelor, combaterea obezită
ții prin regim alimentar științific și
mal ales corectarea deviațiilor co
loanei vertebrale incă din copilărie,
practiclnd cultura fizică medicală,
— Așa eșțe. Foarte utile Sint miș
carea, sportul. Scutirea medicală a
unor elevi pentru orele de gimnas
tică in cele mai multe cazuri nu
numai eă nu se justifică, dar consti
tuie o greșeală plătită mai tirziu cu
suferințe fizice. Trebuie amintit că

ficarea durerilor articulare, mai ales
prin accentuarea congestiilor infla
matoare de la nivelul articulațiilor.
— Ca toate bolile, și artrozele ape
lează la medicamente. Ce recoman
dări faceți in acest sens ?
— în ce privește tratamentul igie
nic al artrozelor este bine să se ia
unele măsuri, ea evitarea solicitărilor
excesive ale articulațiilor, mal ales
ale .celor de sprijin — genunchi,
șold' — evitarea mersului prelungit
pe jos sau a statului prelungit in
picioare, in specia! in perioada puseelor dureroase. Nu este recoman

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ
artrozele au o evoluție îndelungată.
Deși bolnavul devine conștient de
suferința șa abia la vlrsta de 40—45
ani, cind apar durerile și examenul
radiologie evidențiază unele modifi
cări, Începutul bolii s-a produs cu
mult timp in urmă. De aceea, incă
din copilărie trebuie combătut se
dentarismul și prevenită obezitatea.
în cadrul evoluției artrozei, bol
navii au perioade in care durerile
nu sint supărătoare și perioade cu
pusee dureroase determinate in ge
neral de un proces inflamator adău
gat la cel degenerativ, declanșat fie
de o solicitare exagerată a articula
țiilor afectate, fie de o expunere la
frig, mai ales frig umed, sau de un
proces infeețios (este cunoscut rolul
negativ al infecțiilor dentare, amilidalelor sau al celor sinusale).
în legătură cu suferințele generale
de artroză și spondiloză, specialiștii
au confirmat earacterut meteorotrop,
de intensificare a durerilor la ni
velul articulațiilor afectate datorită
schimbărilor de vreme, in care in
tervin modificările presiunii atmos
ferice, electricității și ionizării at
mosferice, ale umidității etc. Toți
acești factori contribuie la intensi• ciuleandra : popular os 1517) 15; 17; |9.
• Din preș multă dragoste : PROOREȘUL (23 94 10) - l5; 17; 19.
• Pruncul, petrolul și
ardelenii :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; )9.
• Profetul» aurul
și
ardelenii :
FLACĂRA (20 33 40) — 13; (7; 19
• Căpitanul
Florian t
festival
(15 63 84) - 8,45; 11,30; 14,15; 17: 19,43.
• Grăbește-te
incet :
LUMINA
(14 74 16) — 9; ti; 13; 15; (7; 19.
C Vise și fantezie : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 111 13; 15; 17; t9.
• Pe aripile vtntului : LUCEAFĂ
RUL 05 67 67) - 8,30; 15; 15,45; 19,30.
• Program special pentru copii —
0; 11; 13: 17, Operațiunea „cutia vio
rii- - 15; 19; DOINA (16 35 38).
• Raidul Vărgat : DACIA (50 35 94) —
9; 11; 13: 15; 17; 19.

dabil nici repausul prelungit, gau la
pat, deoarece poate duce Ia scăderea
tonusului muscular și diminuarea
amplitudinii mișcărilor articulațiilor.
In perioadele de liniște, deci ia
afara perioadelor in care bolnavul
are dureri, șe recomandă gimnastica
medicală pentru ameliorarea tonusu
lui musculaturii din vecinătatea ar
ticulațiilor afectate, ceea ce se râsfringe șl asupra mobilității articu
lațiilor, cu o ameliorare a procesului
artrozic.
Majoritatea bolnavilor cu artroze
pot apela la medicamente antireumatismale, ca indometacin, paduden,
aspirină, pe care bolnavul le va lua
însă numai cu recomandare medi
cală, deoarece orice produs chimic,
pe lingă efectele sale bune, poate avea
și unele nedorite. Mai ales in cazul
celor care prezintă și alte suferințe,
numai medicul este in măsură să
decidă tratamentul. Se știe, de pildă,
că bolnavii cu ulcer gastroduodenal
nu au voie să folosească nici un me
dicament antireumatie din gama fenilbutazonâ, nici aspirină, ci vor
apela numai la fizioterapie și even
tual supozitoare.
în cazul bolnavilor fără suferințe
• Piesă, neterminata pentru pianină
mecanică i
UNION (13 49 04) — 9;
11,15; 13,30; 13,43; 18: 20.
• Pacea — victorie a rațiunii i CA
PITOL (16 29 17) - 8,30; 10.45: 13;
15.15; 17,30; 19,45.
• Declarație <ie dragoste ! STUDIO
(59 53 13) - 9.30; 11,30: 13,30: 15.30;
17,30; 19,30.
• Asociatul î VICTORIA (16 28 79) —
9; 1); 13; 15; 17; 19.
• Seharezada : CIULEȘTI (17 S3 46)
- 9; Jl; 134 13; 17; 19, AURORA
(35 04 66) - 9: 11; 13: 15; 17; 19.
• Lupii
albi :
DRUMUL
SĂRII
(31 28 |3) - 15; 17; 19,
COSMOS
(27.54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : FLOREASCA
(33 29 71)
— 9; 19; 16; 19.
• Despărțire temporară : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 12,15: 15.30; 18.30. VOL

digestive este indicată aspirina, care,
in ciuda bogatului arsenal de medi
camente antireumatismale tot mal
sofisticate, rămine pe primul loc
după o sută de ani de cind este uti
lizată. Doza medie este de 3 aspi
rine pe zi, cite o tabletă după fie
care masă, comprimatul fiind bine
fărimițat și luat cu puțină apă,Foarte eficace în tratamentul ar
trozelor este fizioterapia sub diferi
tele ei forme : ultrascurte, ultravio
lete. eurenți diadinamici etc. și, de
curind, terapia cu laser. Kinetoterapia sub for,mă de gimnastică
medicală — efectuată la început sub
îndrumarea profesorului de cultură
fizică medicală — reprezintă măsura
terapeutică cea mai importantă, mai
ales pentru combaterea durerilor
generate de spondiloză dorsală.
în sfîrșit, deosebit de utile sint
curele in stațiunile balneare cu pro
fil de reumatologie, stațiuni care
beneficiază de factori naturali deo
sebit de activ). Intre acestea amin
tim stațiunile Herculane. Felix, Efo
rie Nord și Sud, Techirghiol. Manga
lia, Lacul Sărat, Pucioasa, Amara,
Basna. Ocna Sibiului si multe altele.
Tratamentul complex din stațiuni
face ca ameliorările să fie de du
rată lungă.
Indicația pentru cura balneară o
va face numai medicul, care va ține
seama și de alto afecțiuni coexis
tente. Astfel, pentru reumaticii hi
pertensivi se vor recomanda sta
țiuni care au și profil cardiovascular,
cum șînt Covasna, Vatra Dornei,
Buziaș, Tușnad, unde se va face
tratament balneofizical pentru am
bele tipuri de suferințe, sub supra
vegherea medicului cardiolog.
In concluzie se poate spune că
prin deprinderi sănătoase, cum sint
combaterea sedentarismului, a obe
zității, practicarea gimnasticii și a
sporturilor incă din copilărie, pot fi
prevenite, pe iingâ o serie de alte
boli, și artrozele amintite aici.

REALIZĂRIDJNTĂ
R.D, GERMANA
Mișcarea inovatorilor în plină desfășurare
Peste două milioane de oameni
ai muncii din R.D. Germană au
avansat în ultimul an propuneri de
inovații pentru perfecționarea ac
tivității în diferite sectoare ale economiel. Potrivit unor statistici
ale forurilor de resort, aplicarea
acestor propuneri este echivalen
tă, valoric, cu aproximativ șase
miliarde mărci, ceea ce reprezin
tă zece la sută din totalul cheltu-

iclilor bugetare pentru Întreaga «conomie de stat și, in același timp,
constituie cel mai important pas
înainte făcut de mișcarea inova
torilor din R.D.G. in întreaga pe
rioadă a existentei sale.
Un rol deosebit de important au
avut inovațiile privind moderniza
rea si ridicarea gradului de efi
ciență a întreprinderilor, precum
și economisirea materialelor și
energiei.

R.S. CEHOSLOVACĂ
Se accelerează creșterea
productivității muncii
Programul național de electroni zare a industriei prevede sarcini
importante pentru diferite sectoa
re ale economiei naționale ceho
slovace. în al optulea cincinal, prin
electronizare urmează să se ob
țină un spor de 25 la sută la pro
ductivitatea muncii, economii de 20
la sută la conspmul de materii
prirne. combustibil și energie.
în acest scop, in industria ce-

hoslovacă a construcțiilor de ma
șini se vor asimila 118 sisteme electronice, 260 in agricultură și in
dustria alimentară. 136 în Industria
construcțiilor și 20 în silvicultură
și în gospodărirea apelor.
Electronizarea se va aplica pe
scară largă și în telecomu
nicații, in casele de economii, in
comerț, sănătate și în alte domenii.

R. P. BULGARIA
Noi mijloace de automatizare în industrie
In R. P. Bulgaria, introducerea
tehnicii și tehnologiei avansate
constituie o preocupare majoră.
Sisteme electronice de calcul func
ționează deja in mari întreprinderi
cum sint „Balkankar", „Intransmaș" si altele. Se pregătește in
troducerea pe scară largă a mij
loacelor electronice țle conducere
și in întreprinderea textilă „Bolga-

ria", care va deveni in final o
unitate integral automatizată.
De la începutul acestui an, în
R.P. Bulgaria au intrat in func
țiune mai multe întreprinderi pro
ducătoare de componente pentru
uzinele constructoare de mașini,
mărfuri de larg consum și de alte
produse, unde procesul tehnologic
este automatizat in proporție de 80
la sută.

R. P. S. ALBANIA
Tehnologii moderne în construcția de mașini
Construcțiile de mașini asigură
în prezent 16 la șută din producția
industrială globală a Albaniei si
ocupă locul al doilea in cadrul in
dustriei, după sectarul alimentar.
Ramura construcțiilor furnizează
utilaje pentru realizarea de noi linii
de producție si fabrici, pentru me
canizarea proceselor tehnologice in
toate sectoarele economiei, satisfăcind, in același timp, peste 95 la
sută din necesarul de piese de
schimb.
Una din unitățile cele mai impor
tante ale acestei ramuri este uzi
na „Dinamo" din Tirana, care li
vrează in principal mașini si echi
pamente destinate industriei ex
tractive și fabricilor de înnobilare
a minereurilor.
De-a lungul anilor, colectivul de
la „Dinamo" a acordat un a.iutor

substanțial operei de electrificare a
țării, trecind apoi la producția de
sisteme complete de echipamente
pentru toate categoriile de mine.
Aici au fost realizate primele uti
laje pentru fabrica de înnobilare a
minereului de cupru de la Rehove,
districtul Korea, și pentru cea de
îmbogățire a fosforiților de la
Memliai, districtul Tepelena. în
actuala etapă, peste 90 la sută din
producția acestei uzine eăte desti
nată industriei extractive, iar restul
sectorului geologic.
Cercetarea științifică ce se des
fășoară pentru perfecționarea teh
nologiilor din acest domeniu si aplicarea lor in producție are ea «con
final sporirea livrărilor de utilate
destinate mecanizării lucrărilor si
de echipamente pentru noi obiecti
ve industriale.

teatre
♦ Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Jocul ielelor — 19; (sala Ate
lier) ; Intre patru ochi (B) — 10,30
♦ Filarmonic»
„George
Enesou"
(15 68 75,
Ateneul
Român) : închi

R.P. D. COREEANĂ:
Mai multe produse
pentru export
Problema sporirii producției de
mărfuri destinate exportului, a îm
bunătățirii calității lor, precum și
cerința realizării la timp a con
tractelor cu partenerii străini con
stituie tema unui articol de fond
al ziarului „NODON SINMUN",
organ al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea. Soluționarea corespun
zătoare a problemelor de care de
pinde creșterea volumului de pro
duse pentru export influențează, In
ultimă instanță, dezvoltarea econo
miei naționale, ridicarea nivelului
de trai al poporului. Realizarea la
timp și la nivelul calitativ stabi
lit a producției de export depinde
in mare măsură de felul cum sint
valorificate rezervele, de modul
cum este organizată producția in
acest important domeniu al econo
miei naționale. In prezent este ne
voie să se depună maximum de
eforturi pentru îndeplinirea planu
rilor de producție de către toate
întreprinderile care lucrează pen
tru export. In înfăptuirea acestor
sarcini — scrie ziarul — un rol
important revine organizațiilor de
partid, membrilor Partidului Mun
cii, care trebuie să muncească stă
ruitor in vederea valorificării inte
grale a posibilităților existente
pentru sporirea continuă a expor
turilor.

R. S. VIETNAM: Se
extinde rețeaua
transporturilor
„Nouă dragoni" — ața se nu
mesc, in traducere din vietnameză,
cele nouă brațe prin care Mekongul se varsă in mare. în pro
vincia cu același nume din Delta
Mekongului a fost deschis traficul
feroviar peste un pod de cale fe
rată, lung de peste 200 m. Noul
pod, dat în folosință cu o lună
înainte de termen, are o însemnă
tate deosebită pentru îmbunătăți
rea transportului intre diferite re
giuni ale Deltei.
După cum arată ziarul „NHAN
DAN", organ al C.C. al Parti
dului Comunist din Vietnam. în
ultimul an constructorii vietnamezi
au ridicat 82 de poduri, avind o
lungime totală de 7. km. Realizări
de seamă sint considerate cele două
poduri peste Fluviul Roșu. în afa
ră de aceste importante obiective,
au fost reparate 43 de poduri de
diferite lungimi pe magistralele
feroviare ale țării.
Potrivit ziarului. Îmbunătățirea
și extinderea rețelei de transport
constituie o importantă componentă
a dezvoltării economice a tării.

INFORMAȚII SPORTIVE

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE
DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"
SIBIU ; Sâptămînâ record
de producție
Colectivele de la întreprinderea
„Balanța" și întreprinderea de
piese auto din Sibiu au organizat
o „Săptămină record de produc
ție" ce a avut ca obiectiv princi
pal realizarea de noi produse pes
te plan. Acțiunea S-a soldat pen
tru cea dinții unitate cit obținerea
unei producții suplimentare, expri
mată fizic in 100 cintare pentru
bucătărie, 100 cintare pentru
persoane, o balanță analitică, 20 ba
lanțe semiautomate și importante
subansamble pentru alte aparate
de măsură și, respectiv, pentru cea
de-a doua întreprindere in reali
zarea a 225 mecanisme de direc
ție cu acțiune hidraulică pentru au
tocamioane și autobuze, 500 trans
misii cardanice. 70 tone arcuri, aparatură de frină și alte repere.
(Ion Ornic Nemeș).

GIURGIU : Tehnologii
moderne in construcția
de nave
Colectivul Șantierului naval din
Giurgiu acționează ferm pentru
promovarea pe scară largă a pro
gresului tehnic ca modalitate efi
cientă de realizare a unor nave
fluviale competitive pe piața ex
ternă. în ultimul timp, se folo
sesc eu rezultate foarte bune teh
nologii moderne de fabricație, cum
ar fi debitarea automată a între
gului volum de tablă pe mașini cu
control optic după clișeu, extinde
rea sudurii automate și semiau
tomate sub strat de flux și în me
diu protector de bioxid de carbon,
prelucrarea mecanică a conurilor
de la arbori port-elice. modularea
tuturor agregatelor din comparti
mentul mașinilor.
Toate achate măsuri au condus
la scurtarea ciclului de fabricație,
in medie, cu 30—15 zile pentru fie
care dintre tipurile de nave afla
te in fabricație și la dublarea pro
ductivității muncii. (Ion Manea).

PLOIEȘTI : Importante
economii de metal
La întreprinderea de reparații
Ploiești s-a organizat un puternic
sector pentru recondiționarea pie
selor de schimb ds la utilajele so
site i'n reparații capitale. Datorită
acestei noi capacități dotate cu

mașini-uneite de inait randament.,
întreprinderea a reușit să recupe
reze $i să recondiționeze circa 40
la sută din subansamble și piese,
dindu-le, practic, o a doua viață
in exploatare, în perioada care a
trecut din acest an. mii de piese
au fost recondiționate, valoarea lor
ridieindu-se la peste 35 milioane
lei. Cantitatea de , metal economi
sită Pină acum — maț ales oțe
luri aliate și inait aliate — se ri
dică la 50 tone. Pină la finele anului insă, după calcule prelimina
re. economia de metal la acest ca
pitol va depăși 250 tone. (C. Că
prarii).

TIMIȘ : Sporește
zestrea urbanistica
La Timișoara, in cartierele Do
robanți și Calea Aradului, la Lu
goj, Jimbolia, Deta. Buziaș și Ceacova au fost construite și preda
te noilor locatari cu 268 de apar
tamente mai multe decit prevăd
sarcinile de plan la zi. Concomi
tent au fost executate și lucră
rile tehnico-edilitare aferente. In
prezent, pe șantierele de locuințe
ale Trustului antrepriză generală
de construcții-montaj Timiș se află
în diferite stadii de execuție alte
1 812 apartamente, dintre care 533
sint in curs de finisare și vor fi
predate beneficiarilor, pină la finele
junii mai. (Cezar Ioana).

RIMNICU SĂRAT :
Eficiența sporită
Prin mobilizarea exemplară a
eforturilor, prin investiții de inte
ligență tehnică proprie, oamenii
muncii din industria orașului Rîmnlcu Sărat asigură un ritm in
tens desfășurării acțiunilor de or
ganizare și modernizare a produc
ției, de sporire a productivității și
calității produselor. în acest prim
an al actualului cincinal. nivelul
planificat ai productivității muncii
a fost depășit lună de lună. înregistrindu-se un spor cu 12,4 la
sută mai mare față de cel obți
nut in aceeași perioadă a anului
trecut. Organizarea zilelor și săptâminilor record (în producție în
toate unitățile economice rimnlcene evidențiază, prin importantele
depășiri la principalii indicatori de
plan, priceperea și competența pro
fesională a oamenilor muncii din
tinăra industrie a orașului, hotărirea acestora de a face din 1986
anul înaltei productivități și al efi
cientei. (Stelian Chiper).

Elena MANTU
GA (79 71 26) — 9; 19; 15: 18,13, CUL
TURAL (83 50 13)
9; 12; 15; 18,13.
• Cobra
se
întoarce ;
huzești
(50 43 3.8) — 15; 17; 19,
• Superman: PACEA (71 30 85)
15; ÎS.
• Ultimul
mohican :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 11; 19.

|4, J

derea stagiunii pentru elevi. Seriile
de abonamente A și B. Orchestra de
cameră și Orchestra simfonică a ti
neretului bucureștean. Dirijor șl co
mentator : Nlcolae Racu — 11; Re
cital de vioară Andrei Roșianu -»
19; fșaia Studio) ; „Laureați ai con
cursurilor
Internaționale".
Mlrela
Pița — 10.30; Recital de vioară Ra
ima Voicu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) ; Micul
coșar — 11; Giselle — 1B
• Teatrul de
operetă
(14 80 tl) :
Suzana — 10,30; Văduva veselă — 19
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
sala Schitu Măgureanu, 14 75 4il) ;
Noțiunea de fericire — 10; Trenurile
mele. -- 19; (sala Grădina (coanei,
11 95 44) : Eunucyt — 10.30: Hamlet
— 16

• Teatrul Mic (14 70 8t) '. Cerul în
stelat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 03) :
Atenție, se filmează — 19,30
• Teatrul de comedie (1« 64 60) :
Preșul — 10.30
• Teatrul „C. I. Nottgra" (59 31 03,
sala Magheru) ; Oticul infern — 10;
Jocul vieții și al morții tn deșertul
de cenușă — 18,30: (sala Studio) :
Craii de curtea veche — 10,30; Pen
siunea doamnei Olimpia — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 10;
Anonimul venețlan — 19: (sala Giu
lești, 18 04 85) : Jean, fiul lui Ion
- 19
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo,
tempo și ceai — 11; Pompiliu de

FOTBAL. Astăzi se dispută me
ciurile etapei a 28-a a campionatu
lui Diviziei A la fotbal, etapă ce
programează următoarele meciuri :
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Bihor
Oradea ; F. C. Argeș Pitești — Glo
ria Buzău ; Chimia Rm. Vilcea —
V. C. Olt ; Steaua București — Vic
toria București (stadion Steaua) ;
Corvinul Hunedoara — Universitatea
Cluj-Napoea ; Sport Club Bacău —
Politehnica Timișoara ; F.C.M. Bra
șov — Dinamo București ; Petrolul
Ploiești — Universitatea Craiova ;
Rapid București — Sportul studen
țesc București (stadionul Giulești).
Toate partidele vor începe ia ora 18.
\ *
posturile noastre de radio vor
transmite aspecte de la intilnirile
etapei, incepind de la ora 17,45. in
cadrul emisiunii „Fotbal, minut cu
minut" ce se va difuza pe pro
gramul 1.

• La Copenhaga s-a disputat me
ciul internațional amical de fotbal
dintre formațiile Danemarcei și Po
loniei, încheiat cu victoria la limită
a gazdelor, cu scorul de 1—0 (0—0).
Unicul goj al partidei, Ia care au
asistat 46 000 spectatori, a iost În
scris de Elkjaer-Larsen, in minu
tul 60.
POLO, Simbătă. la bazinul Di
namo din Capitală, s-a desfășurat
penultima etapă a Campionatului
republican de polo pe apă. Iată re- ,
zultatele înregistrate : Rapid Bucu
rești—Voința Cluj-Napoea H—9 :
Dinamo București—Progresul Bucu
rești 10—2 ; Crișul Oradea—Steaua
București 7—5,
Astăzi, de la ora 8,30, se dișpută
meciurile Progresul București—Voin
ța Cluj-Napoca, Rapid Bueurești—
Steaua București și Crișul Oradea—
Dinamo București.
BASCHET- în Belgia au Început
întrecerile turneului de calificare
pentru Campionatul european mas
culin de baschet, In prima zi, la
Anvers, în cadrul grupei A, forma
ția României invingind cu scorul de
85— 75 (45—51) reprezentativa Fin
landei. Alte rezultate din aceeași
grupă :
Olanda—Bulgaria
70—63
(33—32) ;
Belgia—Austria 80—59
(32-31).
în grupa B, ale cărei țnttlniri se
desfășoară la Liege, s-au înregistrat
următoarele rezultate ; Turcia—Un
garia 73—67 (38—37) ; Israel—Suedia
86—70 (42—40) : Polonia—Islanda
95—56 (46—25).

ȘAH. în prima rundă a Campiona
tului mondial de șah pentru junioa
re de la Vilnius, maestra româncă
Mădălina Stroe a remizat cu Ame
lia Hernandez (Venezuela), egalita
tea fiind consemnată și in partidele
Matveeva (U.R.S.Ș.) — Peiceva
(Bulgaria), Baginskaite—Predniko- '
va (ambele U.R.Ș.S.). Arahamia
(U.R.S.S.) a cjștigat la Tender (Da
nemarca), Madl (Ungaria) la Amo
ros (Argentina). Szalai (Ungaria) la
Powell (Jamaica).
pompadour — 19;
(saja Victoria,
30 58 65) ; Eu vă fac să rideți — 11• Ansamblul
„Rapsodia română"
(1313 00) : Concert de muzică popu
lară — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Trubaduri și pnrtm-spileri — 11;
Cum se cuceresc femeile — 18.30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
De la Stan șt Brâu la Muppets —
10,30; Rinduieli — 18
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 33 77) :
Trei iezi eucuiețl — lț; (la Teatrul
de păpuși Herăstrău) : O fetiță căuta
un cintec — 18
• Cireul Bueurești (10 41 93) : Circul
Mare din Moscova — 10; 15; 19
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Opera de trei parale
(aminat din 29 IV) — 18,30

Politica constructivă a României, a tovarășului
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„P R A V D A", „I Z V E S T I A",
„TRUD", celelalte ziare sovietice
informează pe primele pagini
despre vizita prietenească de lucru
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, în
Uniunea Sovietică, relevînd convor
birile avute cu secretarul general al
C.C. al P.C.U.S., tovarășul Mihai]
Gorbaciov. Se informează, de ase
menea, despre semnarea docu
mentelor româno-sovietiee. „Prav
da" a publicat o fotografie reprezentîndu-i pe cei doi conducători
în momentul semnării Programu
lui de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice și
tehnico-științifice dintre România
și Uniunea Sovietică.
In cadrul convorbirilor purtate,
se arată in articolele apărute, a
fost exprimată convingerea că re
zultatele acestora vor constitui o
importantă contribuție la întărirea
prieteniei și la lărgirea colaborării
multilaterale dintre P.C.U.S. și
P.C.R., dintre Uniunea Sovietică și
Republica Socialistă România în
interesul popoarelor celor două
țări, al cauzei socialismului și pă
cii. Nicolae Ceaușescu — relevă
presa sovietică — l-a invitat pe
M. Gorbaciov să efectueze o vizi
tă de prietenie în România.
Ziarul „Pravda" a evidențiat, de
asemenea, că oamenii sovietici au
salutat vizita prietenească de lucru
in Uniunea Sovietică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, exprimîndu-și convinge
rea că ea va contribui la conso
lidarea în continuare și la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre parti
dele, țările și popoarele român și
sovietice, în interesul păcii și al
socialismului.
Momentele vizitei prietenești de
lucru în U.R.S.S. a tovarășului
Nicolae Ceaușescu au fost, înfăți
șate pe larg și de agenția T.A.S.S.,
de POSTURILE DE RADIO și TE
LEVIZIUNE SOVIETICE.
Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND"
din R.D. Germană informează des
pre semnarea de către secretarul
general al P.C.R., președintele
României. Nicolae Ceaușescu, și
secretarul general al C.C. al
P.C.UJS., Mihail Gorbaciov. a Pro
gramului de lungă durată privind
dezvoltarea colaborării economice
și tehnico-știintifice dintre cele
două țări pină în anul 2000, precum
si despre programul de colaborare
culturală si științifică Pe perioada
1986—1990.
In cursul convorbirilor, relevă
ziarul, s-a exprimai hotărîrea de a
se consolida prietenia și colabora
rea dintțe cele două țări și partide
pe baza principiilor marxist-leninismului. solidarității internaționa
le, egalității în drepturi, respectu
lui reciproc si întrajutorării tovă
rășești.
România acordă o mare Însem
nătate programului propus de
U.R.SJS. de lichidare, pe etape, a
armelor nucleare si a celorlalte
mijloace de distrugere în masă
___ la
_ ______
____ . - arată
pînă
«Urșitul_ secolului
cotidianul, evidențiind în continua
re : Cel doi conducători s-au pro
nunțat pentru dezvoltarea dialo
gului politic, pentru eliberarea to
tală a Europei de armele nuclea
re, atit cu rază medie de acțiune,
cit sl tactice. U.R.S.S. sprijină pro
punerile României si Bulgariei
pentru transformarea Peninsulei
Balcanice într-o zonă lipsită de
arme nucleare sî chimice, subli
niind că înființarea de asemenea
zone în diferite regiuni ala Euro
pei si în lume ar constitui o con
tribuție importantă pentru pacea
și securitatea internațională.
Cei doi conducători — arată
„Neues Deutschland" — au acordat
o atentle deosebită faptului că în
situația internațională actuală de
mare însemnătate sînt unitatea
și coeziunea statelor participante
la Tratatul de la Varșovia, ca fac
tor eficient de asigurare a securi
tății și muncii pașnice a popoare
lor lor.
Sub titlul „Convorbiri între Mihail
Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu.
Semnarea Programului pe termen
lung privind dezvoltarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice
dintre U.R.S.S. și România pînă

r
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hi anul 2000", ziarul cehoslovac
„RUDE PRAVO" a publicat extra
se din comunicatul cu privire la
vizita prietenească de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu in
Uniunea Sovietică.
„Vizita prietenească de lucru a
lui Nicolae Ceaușescu la Moscova
— Semnarea Programului de cola
borare" este titlul sub care ziarul
„PRACE" a publicat relatarea re
feritoare la acest eveniment. Ziare
le cehoslovace „MLADA FRONTA"
și „LIDOVA DEMOKRACIE" au
relatat, de asemenea, despre vizită.
Președintele
României,
Nicolae Ceaușescu, a efectuat o vi
zită prietenească de lucru la Mos
cova, în cursul căreia a examinat
cu conducătorii sovietici posibilită
țile dezvoltării relațiilor econo
mice dintre cele două tari, rela
tează agenția CHINA NOUA. Informînd despre documentele sem
nate, agenția relevă : Cei doi con-

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII
ÎN PRESA DE PESTE HOTARE
mică, științifică șl tehnică pînă In
ducători și-au exprimat convinge
anul 2000, iar miniștrii de externe,
rea că programul va duce la ac
un acord cultural, relatează agen
celerarea dezvoltării economiilor
ția REUTER. Referitor la problenaționale ale celor două țări și la
satisfacerea necesităților lor de ' mele de politică externă, cei doi
materii prime, combustibil, ma
conducători ău exprimat o serioa
șini și utilaje.
să îngrijorare față de tensiunile
pe plan mondial legate de refuzul
Referitor la problemele interna
ționale, subliniază agenția, a fost
S.U.A. și al N.A.T.O. de a puna
capăt experiențelor nucleare și de
exprimată profunda ingrijorare in
legătură cu situația încordată și a preveni militarizarea spațiului
cosmic. A fost condamnat terorispericuloasă care s-a creat în lume
ca urmare a continuării cursei
mul, scrie Reuter.
înarmărilor.
Președintele
Relatări despre vizita prieteneasNicolae Ceaușescu a afirmat că
că de lucru în U.R.S.S. a tovară
Republica Socialistă România acor
șului Nicolae Ceaușescu și convor
dă o mare importanță și susține
birile avute cu tovarășul Mihail
programul propus de Uniunea So
Gorbaciov, despre documentele
vietică privind lichidarea pe etape,
semnate cu prilejul vizitei au
pină la sfîrșitul secolului, a ar
transmis, de asemenea, agențiile
melor nucleare și a celorlalte mij
A.D.N., din R.D. Germană, M.E.N.,
loace de distrugere în masă.
din R.A. Egipt, D.P.A., din R.F. Ger
La invitația C.C. al P.C.U.S.
mania, UNITED PRESS INTER
și a Prezidiului Sovietului Su
NATIONAL, ASSOCIATED PRESS
prem al U.R.S.S., președintele
și altele.
Nicolae Ceaușescu a efectuat o vi
De un larg ecou In mijloacele
zită prietenească de lucru in Uniu
de informare de peste hotare con
nea Sovietică, unde a avut con
tinuă
să se bucure a 65-a aniver
vorbiri cu Mihail Gorbaciov și a
sare a făuririi P.C.R.
semnat un program de colaborare
In editorialul consacrat aniver
economică și tehnico-științifică pină
sării. cotidianul „NHAN DAN", din
în anul 2000, evidențiază agenția
R.S. Vietnam, prezintă lupta revo
iugoslavă TANIUG. In comunica
luționară a clasei muncitoare, a
tul cu privire la vizită, arată
poporului român pentru eliberare
agenția, s-a subliniat că România
națională, pentru edificarea socia
și Uniunea Sovietică au relevat pe
lismului în România. Sub condu
ricolul pe care-1 reprezintă acțiu
nile teroriste. S-a evidențiat că' cerea P.C.R., poporul român a ob
ținut, după eliberarea țării, șucceambele țări se pronunță pentru res
se strălucite, arată ziarul.
pectarea strictă in relațiile dintre
Ample relatări cu privire la ma
state a principiilor independenței
nifestările desfășurate in R.S.
și suveranității naționale, egali
Vietnam pentru a marca aniver
tății în drepturi și neamestecului în
sarea făuririi P.C.R. au fost pu
treburile interne ale altor țări,
blicate
și de ziarul „QUAN DOI
în comunicat — subliniază Taniug .
NHAN DAN".
— se exprimă profunda îngrijorare
în legătură cu situația care s-a
Relevînd semnificația creării
creat în lume ca urmare ă conti
P.C.R., ziarul „NEUES DEUTSCH
nuării cursei înarmărilor, in pri
LAND" șe referă la succesele
mul rind de către S.U.A. și
obținute de poporul român, sub
N.A.T.O. Se arată, de asemenea, că
conducerea P.C.R,, în construirea
Uniunea Sovietică a apreciat po
socialismului. In prezent, oamenii
zitiv inițiativa României cu privire
muncii din România șînt angajați
Ja reglementarea pașnică a conflic
în realizarea înaltelor teluri pe
telor.
care le-a stabilit Congresul al
XIII-lea al P.C.R. A fost reliefa
în cadrul convorbirilor au .fost
tă colaborarea strînsă dintre P.C.R.
subliniate rolul important al miș
și P.S.U.G.. care se bazează pe bune
cării țărilor nealiniate, influența
tradiții și care se lărgește con
acestora pe arena internațională —
tinuu.
subliniindu-se importanța
scrie agenția.
deosebită a documentelor semnate
Nicolae Ceaușescu și Mlhail Gor
și a înțelegerilor convenite între
baciov au exprimat hotărîrea co
tovarășii Nicolae Ceaușescu și
mună de a întări și în viitor, pe
Erich Honecker privind extinderea
toate căile, prietenia și colabora
relațiilor dintre cele două partide
rea multilaterală dintre țările lor,
și state.
se subliniază în textul difuzat de
Sub titlul „Partidul Comunist
FEDERAȚIA AGENȚIILOR ARA
Român ia cea de-a 65-a aniversa
BE DE PRESA — F.A.N.A.
re
a sa", ziarul sirian „AL-BAAS"
U.R.S.S. apreciază pozitiv și spri
scrie : Acum, cînd se implinesc 65
jină propunerile României și Bul
de ani de la crearea P.C.R., po
gariei de transformare a Balcanilor
porul român este angajat plenar pe
într-o zonă liberă de arme nuclea
drumul activității sale eroice. Oa
re și chimice.
menii muncii din România au tre
Cei doi conducători au subliniat
cut cu fermitate la realizarea obiectivelor celui' de-al VIII-lea
necesitatea lichidării focarelor de
plan cincinal pe perioada 1986—
încordare și a conflictelor armate
1990. care reprezintă intrarea țării
din diferite regiuni ale lumii, a re
într-o nouă etapă a construirii so
glementării situațiilor conflictUale
cietății socialiste multilateral dez
și a diferendelor dintre state numai
voltate, a creșterii bunăstării și ni
pe calea negocierilor. Uniunea So
velului de civilizație, etapă stabi
vietică apreciază pozitiv și susține
lită prin hotărîrile celui de-al
inițiativa României cu privire la
XIII-lea Congres al partidului.
’ reglementarea pașnică a conflicte-

GENTllLE DE PRESA
HOTARÎRE. La Sofia a fost dată
publicității hotărîrea Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar pri
vind noua etapă de dezvoltare a
creației tehnico-științifice a tinere
tului. Această activitate, se subli
niază in document, a jucat un rol
însemnat in pregătirea și formarea
tinerei generații, și-a adus contri
buția la creșterea nivelului dc ci
vilizație materială și spirituală a
națiunii. Se evidențiază că. în
condițiile revoluției tehnico-științifice. activitatea creatoare a tine
retului în acest domeniu trebuie să
se dezvolte ca o școală a creati
vității, a educației, a comunismu-

lor. A fost relevat pericolul pe care
îl reprezintă acțiunile teroriste, te
rorismul de stat pentru pacea și
colaborarea internațională.
Mihai! Gorbaciov și Nicolae
Ceaușescu au evidențiat importan
ța deosebită pe care o au, în ac
tualele împrejurări Internaționale,
unitatea și coeziunea statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via, care reprezintă un factor efi
cient de asigurare a securității și
muncii pașnice a popoarelor lor, al
menținerii și întăririi păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.
U.R.S.S. și România declară că
sînt hotărîte să extindă colabora
rea lor rodnică în domeniile eco
nomic, politic, ideologic, al științei,
culturii și apărării, se arată în co
municatul comun dat publicității
după vizita efectuată la Moscova
de președintele Nicolae Ceaușescu,
relatează FRANCE PRESSE. Agenția informează, de asemenea, că,
in cursul vizitei prietenești de lu
cru, președintele Nicolae Ceaușescu
a avut convorbiri oficiale cu Mi
hail Gorbaciov.
Cele două părți se pronunță
în favoarea respectării stricte
în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile
interne.
Președintele
României,
Nicolae Ceaușescu, a conferit la
Moscova cu Mihail Gorbaciov ; cei
doi conducători au semnat, în ca
drul unei vizite prietenești de lu
cru, Acordul de cooperare econo-

CAMPANIE ELECTORALA. Simbătă, în orașele și localitățile ru
rale din R. P. Mongolă a început
acțiunea de desemnare a candidaților pentru alegerile de depute ți
în Marele Hpral Popular al R.P.M.
Campania electorală se desfășoară
intr-o atmosferă de puternic avint
politic și de muncă, generat de
pregătirile pentru apropiatul Con
gres ai XIX-lea a] P.P.R.M. Au
fost desemnați candidați Jambin
Batmunh, secretar general al C.C.
al P.P.R.M., președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, cei
lalți conducători de partid șl de
stat mongoli.

POZIȚIE. Jamahiria LibianăXse
opune terorismului, considerînd că
acesta nu poate fi inclus în consi
derentele legate cip eliberarea na
țională și nici nu se poate bucura
de simpatia popoarelor — a de
clarat, la Beijing, Abdul Ati Obidi,
trimis special a! conducătorului
Marii Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei Arabe Libiene,
Moammer El Geddafi. El a subli
niat că țara sa este dispusă să coo
pereze cu alte state în combaterea
terorismului, amintind ‘că Libia a
propus organizarea unei reuniuni
a O.N.U. in această problemă.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN
VENEZUELA a avut loc la Cara
cas. Au fost examinate probleme
privind situația economică din
țară. Rezoluția adoptată de plena
ră subliniază necesitatea mobilizării
tuturor forțelor antfimperiallsta
din țarâ pentru apărarea Intere
selor oamenilor muncii.

„O lungă tradiție de luptă
— 65 de ani de la consti
tuirea P.C.R." este titlul articolullui, însoțit de fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu, apă
rut in cotidianul tunisian ,,L’AC
TION", care evidențiază că fău
rirea partidului comuniștilor ro
mâni a deschis o etapă nouă, supe
rioară, în mișcarea revoluționară
din România și a imprimat un nou
avînt luptelor politice și sociale
purtata de masele largi populare
pentru demnitatea și măreția pa
triei. Evidențiind pe larg .activita
tea revoluționară a secretarului ge
neral al partidului nostru, ziarul
scrie : „Istoria României a înregis
trat în pagini de neuitat participa
rea eroică a lui Nicolae Ceaușescu
Ia marile bătălii revoluționare des
fășurate în deceniile patru și cinci,
la lupta partidului, a întregului po
por împotriva pericolului fascis
mului, revizionismului, războiului,
pentru apărarea frontierelor și in
dependenței României". Procesul
de la Brașov din 1936 și marea
manifestație antifascistă de Ja. 1
mai 1939, cit și alte acțiuni revolu
ționare în care Nicolae Ceaușescu
a deținut un rol esențial demon
strează cu claritate că omul aflat
astăzi în fruntea Partidului Comu
nist Român a acționat întotdeauna
în focul luptelor revoluționare ale
maselor populare, cu fermitate
exemplară și cu nețărmurit devo
tament patriotic pentru bunăstarea
și fericirea patriei". „Perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea
al P.C.R., eînd, prin voința unani
mă a comuniștilor, a întregului po
por, președintele
ile Nicolae Ceaușescu
Ceaușei...
a fost ales în fruntea
f
partidului și
statului, s-a dovedit a'fi cea mai
bogată în înfăptuiri din întreaga
istorie a României" — scrie cotidianul tunisian.
Aniversării Partidului Comunist
Român îi sînt consacrate o serie de articole în publicațiile
libaneze „L’ORIENT LE JOUR".
„AL-SAFIR", „AL-NAHAR", „ALCHARQ",. „AL-NIDA", „AL-BAIRAQ", .AL-LIWA", articole care
subliniază semnificația marelui
eveniment din viata poporului
român.
»
Este relevat rolul determinant
al președintelui Nicolae Ceaușescu
în dezvoltarea impetuoasă, econo
mică și socială, a României con
temporane.
Sărbătoririi Partidului Comunist
Român îi dedică un articol oma
gial cotidianul „TIMES OF ZAM
BIA", care publică, de asemenea,
o fotografie infătișîndu-1 pe secre
tarul general al Partidului Co
munist
Rorrffin,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Sub titlul „P.C.R. — 65 de ani",
ziarul marocan „AL BAYANE" a
publicat un articol ortiagial. arătînd
că, în conformitate cu ideile secre
tarului general al partidului,
Nicolae Ceaușescu, „în România
socialismul se construiește cu po
porul și pentru popor".
Cel mai mare cotidian pakista
nez de limbă urdu — „JANG" —
a prezentat cititorilor semnifica
țiile celei de-a 65-a aniversări a
făuririi Partidului Comunist Ro
mân. Totodată, s-a relevat coope
rarea fructuoasă româno-pakistaneză, care se traduce în viață prin
realizarea unor importante obiec
tive economice în Pakistan.
„Programul intensiv de indus
trializare caracteristic României
ultimilor ani a schimbat total ima
ginea țării" — se subliniază în ti
tlul articolului consacrat țării
noastre apărut tn\ ziarul italian.
„SICILIA SERA". După ce aminteș
te apariția recentă, în librăriile
din tarile europene, a volumului
„Filozofia păcii în concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu", in
care sînt exprimate ideile politice
referitoare la problemele păcii si
relațiile internaționale, ziarul ita
lian se referă la schimbările pro
funde Intervenite în tara noastră
ca urmare a programului amolu de
industrializare.
Referindu-se la politica externă
■ tării noastre. ..Sicilia Sera" sub
liniază locul deosebit de important
pe care îl ocupă In „filozofia păcii"
promovată de președintele
Nicolae
Ceaușescu
colaborarea
între popoare, relațiile economice
și comerciale Internationale baza
te pe egalitate și avantaj reciproc.
„România — o epocă de profun
de transformări structurale" este
titlul, unui articol consacrat de
publicația finlandeză „SUOMENMAA" dezvoltării puternice a tă
rii noastre — cu precădere in pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. Toate
realizările României contempora
ne. obținute prin munca întregului
popor — scrie ziarul — sînt le
gate direct de numele președinte
lui României, Nicolae Ceaușescu.
De fapt, românii definesc acoastă
perioadă
„Epoca
Nicolae Ceaușescu".
(Agerpres)

PRECIZARE. Ministrul adjunct
de externe al Nicaraguăi, Victor
Tinoco, a declarat, la o conferin
ță de presă, că țara sa._ va
semna tratatul de pace elaborat de
„Grupul de la Contadora" numai
dacă acest document interzice com
plet manevrele militare implicind
trupe străine în America Centrală
și dacă ține cont, în ceea ce priveș
te limitarea armamentelor in re
giune, de necesitățile fiecărei țări
din punct de vedere al securității.

SENTINȚA. Consiliul Militar
Suprem din Argentina a condam
nat trei membri al fostei junte de
guvernămint la pedepse aspre cu
Închisoarea pentru deciziile de or
din militar adoptate in timpul răz
boiului din Insulele Malvine (Falk
land), tn 1982, decizii care s-au sol
dat cu însemnate pierderi de vieți
omenești. Fostul președinte al ță
rii. generalul locotenent Leopoldo
Galtieri. a fost condamnat la 12

a urii și forței, a neîncrederii și
suspiciunii, a aroganței și dispre
țului față de alte popoare — se
in apelul adoptat de cel
* spune
de-al V-lea Congres al cineaștilor
sovietici, care și-a încheiat lucră
rile la Moscova. Documentul evi-
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dențiază că în prezent nu există
sarcină mal importantă și mai
stringentă decît menținerea păcii și
ocrotirii omenirii de o catastrofă
nucleară, de „războiul stelelor" și
de orice alt fel de războaie. Cine
matograful trebuie să slujească și
el, cu toate resursele de care dis
pune, nobila cauză a salvgardării
păcii, se spune in apel.

R.F. GERMANIA

Apeluri Iu rațiune
ale mișcării pacifiste

ț
*
ț

*

unei conflagrații mondiale

ț transformarea
MOSCOVA. — Să nu admitem
înî tr-un mijloc decinematografiei
răspîndire în masă
Mijloacele de Informare în masă din diferite țări au acordat spații
largi vizitei prietenești de lucru în Uniunea Sovietică o tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general ol Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, convorbirilor avute cu tova
rășul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.
Evenimentul de amplă semnificație istorică pe care l-a constituit făurirea Partidului Comunist Român - aflat, anul acesta, la cea de-a 65-a
aniversare a sa - continuă să fie reflectat pe larg de ziare și reviste,
de posturi de radio și televiziune din diferite țări.
Presa internațională reflectă, de asemenea, politico externă de pace
și amplă colaborare pe plan mondial, propunerile avansate de pre
ședintele României socialiste pentru soluționarea marilor probleme ale
omenirii, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru
a asigura dezvoltarea și un viitor pașnic tuturor popoarelor.

1I

BONN. - Organizațiile militanților pentru pace din R.F.G. lan
sează noi apeluri la rațiune, cerînd
încetarea cursei înarmărilor nucleare, adoptarea de măsuri practice
de dezarmare și subliniind necesitatea încetării experiențelor cu
arma nucleară. Astfel, organizația
„Femeile din Bavaria pentru pace"
a adresot statelor poseșoare de

ț

arme nucleare chemarea de a ma
nifesta voință politică și a acționa
în direcția dezarmării. Intr-o de
clarație, organizația și-a exprimat
de asemenea, protestul împotriva
experiențelor cu armele atomice,
pronunțîndu-se pentru semnarea
unui tratat prin care să se renunțe la exploziile nucleare.

S.U.A.: Demonstrații în favoarea încetării
experiențelor nucleare
WASHINGTON. — Numeroși locui

tori ai New York-ului participă in
ț aceste
zile la diferite acțiuni pentru

pace. Mai multi demonstranți in
sprijinul dezarmării s-au adunat
în Madison Square Garden, unde
au organizat o „tabără a păcii".

Inițiatorii acțiunii au declarat că
în acest fel vor să atragă atentia opiniel publice americane asupra necesității încetării experientelor nucleare si abandonării pregăUrilor în vederea ..războiului ste
lelor".
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ț ME2CIC: „Arsenalele atomice trebuie distruse" î
CIUDAD DE MEXICO. — Luînd de asemenea arme — distruse. El
î cuvîntul
a reafirmat că va participa, la 6
la o întîlnire cu o dele
ț gație a organizației
august, la întîlnirea
__a cu liderii _ArAr- i
internaționale
Sue- ț
gentinei, Indiei,, Tanzaniei,
7
pentru o nouă or
* „Parlamentarii
pentru
stabilirea
i
diei
și
Greciei
dine", președintele Mexicului, Mi
L

guel de la Madrid, a subliniat că
armele nucleare trebuie să fie cu
desăvîrșire interzise, iar arsenalele

f

unor noi forme de luptă împotri- J
va pericolului nuclear, relatează ț
agenția T.A'.S.S.

______ J

Ședințe
ale unor comisii C.A.E.R.
*
j

BERLIN 17 (Agerpres). — La Leip
zig s-au desfășurat lucrările ședin
ței a 46-a a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul industriei chimice.
La ședință au participat delegații
din țările membre ale C.A.E.R. și
R.S.F.I. Delegația română a fost
condusă de Gheorghe Dinu, minis
trul industriei chimice.
Comisia a examinat probleme pri
vind lărgirea specializării și coope
rării în producție și creșterea livră
rilor reciproce de produse chimice,
întărirea independenței economice și
tehnico-științifice a țărilor membre
ale C.A.E.R., construirea unor obiec-

Manifestații
antidictatoriale
în Coreea de Sud
SEUL 17 (Agerpres). — Peste
10 000 studenți din 33 instituții de
învățămint superior sud-coreene au
participat în ultimele zile la ample
demonstrații de protest împotriva
regimului dictatorial de la Seul, ce
tind libertăți democratice, revizui
rea „constituției" și organizarea de
alegeri prezidențiale directe, trans
mite agenția A.C.T.C. Manifestații
le au avut și un caracter simbolic,
marcînd împlinirea a șase ani de la
impunerea legii marțiale în țară și
revolta populației din Kwangju, sol
dată cu numeroase victime. Forțele
poliției au intervenit cu brutalitate,
folosind gaze lacrimogene, gloanțe
de cauciuc și operînd numeroase
arestări.

Exporturile japoneze confruntate
cu scăderea competitivității
TOKIO 17 (Agerpres). — Creșterea
considerabilă a valorii yenului față
de dolarul american a afectat se
rios întreprinderile nipone a căror
activitate este orientată cu precădere
către export, se arată într-un raport
anual al Ministerului japonez al
Comerțului Internațional și Indus
triei. dat publicității Ia Tokio. Do
cumentul evidențiază că firmele ni
pone au avut de intîmpinat dificul
tăți sporite pe piețele internaționale
datorită creșterii valorii yenului,
pentru că aceasta înseamnă. în fapt,
scumpirea exporturilor lor și deci
scăderea competitivității acestora.
în timpul anului fiscal precedent,
18 776 întreprinderi mici și mijlocii
au dat faliment.
Documentul menționează că, în
1980. micile companii depindeau de
exporturi într-o proporție echivalen
tă cu 16,9 la sută din totalul vînzărilor lor. în vreme ce marile între
prinderi — în proporție de 31,3 la
șută. De atunci însă, dependerița de
vînzările în străinătate ale ambelor
categorii de companii a crescut simti tor.

Închisoare, amiralul Jorge
Amaya la 14 ani, iar generalul Ba
silio Lami Dozo — la 8 ani, pre
cizează un comunicat al Ministe
rului argentinian al Apărării.
MACHETA NOI! STĂTU ORBI
TALE AMERICANE, care va fi rea
lizată in colaborare cu Agenția spa
țială vest-europeană. Japonia si
Canada, a fost prezentată la baza
de la Cape Canaveral. Spre deose
bire de proiectul inițial, se are in
vedere amplasarea pe orbită a unui
complex format din cinci module
presurizate, in loc de șapte, care
vor fi montate pe o structură me
talică dotată cu panouri solare pen
tru a furniza energia electrică ne
cesară funcționării aparaturii. Sta
ția ra putea găzdui un echipaj de
opt persoane, noul proiect deoseblndu-se de precedentul si prin
faptul că te preconizează efectuarea
de experiențe fără prezenta per
manentă a astronautilor.

"I

tive cu eforturi comune, definitiva-'
rea unor convenții și programe de
colaborare tehnico-științifică pentru
pentru probleme care revin comisiei
din Programul complex al progresu
lui tehnico-științific al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000.

VARȘOVIA 17 (Agerpres)'. — La
Lodz s-au desfășurat lucrările șe
dinței a 61-a a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul construcțiilor, la care au parti
cipat delegații ale țărilor membre ale
C.A.E.R. și R.S.F.I. Delegația română
a fost condusă de Alexandru Dimitriu, ministrul construcțiilor industriale.
>
Au fost examinate sarcinile ce re
vin comisiei din Programul complex
al progresului tehnico-științific al
țărilor membre ale C.A.E.R., precum
și din hotărîrile Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R.
Comisia a examinat, de asemenea,
problemele creării sistemului automa
tizat de proiectare în construcții și a
stabilit temele concrete de colabora
re multilaterală în această pro
blemă.
La ședință s-a efectuat o consul
tație in problemele dezvoltării con
strucțiilor de locuințe șl social-culturale în țările membre ale C.A.E.R.

Dezvoltarea colaborării
economice româno-elvețiene
•

BERNA 17 (Agerpres). — La Ber
na au avut loc lucrările celei de-a
V-a sesiuni a Comisiei mixte româno-elvețiene de colaborare eco
nomică și cooperare industrială și
tehnologică. Cele două delegații au
făcut un bilanț al evoluției rapor
turilor comerciale și cooperării eco
nomice și au convenit noi acțiuni
menite să stimuleze raporturile bila
terale în perioada următoare. Pro
tocolul semnat prevede intensifica
rea schimburilor economice românoelvețiene,
dezvoltarea cooperării
dintre cele două țări, inclusiv pe
terțe piețe.

Noi ciocniri în Liban
BEIRUT 17 (Agerpres). — De-a
lungul liniei de demarcație care des
parte capitala libaneză în cele două
sectoare de est și de vest au fost
semnalate, vineri, schimburi spora
dice de focuri între milițiile rivale.
Potrivit agențiilor internaționale de
presă, trupele israeliene au blocat
accesul spre așa-numita „zonă de
securitate" din sudul țării, măsură
destinată să împiedice pătrunderea
ziariștilor în localitățile de aici, su
puse periodic bombardamentelor de
artilerie.
Au fost înregistrate bombarda
mente de artilerie și la est de ora
șul Saida între forțele de rezisten
tă libaneze și grupări ale așa-zisei
Armate a Libanului de Sud, creată
și finanțată de Israel.

Alegerile prezidențiale
din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 17 (Agerpres).
— La Santo Domingo au fost date
publicității primele rezultate, par
țiale, ale alegerilor prezidențiale din
Republica Dominicană. Potrivit co
municatului difuzat de Junta centra
lă electorală — citat de agenția
France Presse — în disputa pentru
ocuparea funcției supreme în stat
conduce Jacobo Majluta, candidat
din partea Partidului Revoluționar
Dominican (de guvernămint). Potri
vit informațiilor oficiale, el a obținut,
după numărarea voturilor in circa 130
de centre de votare, 38,52 la sută din
opțiunile
exprimate.
Principalul
contracandidat, Joaquin Balaguer
(Partidul Reformist Social-Creștin),
a realizat 35,59 la sută din voturi.
Pe locul trei se află Juan Bosch
(Partidul Eliberării Dominicane), cu
23,55 Ia sută din voturile exprimate.

Protecționismul țărilor

occidentale industrializate
în dezbaterea S.E.L.A.
MONTEVIDEO 17 (Agerpres). —
în perioada 29—31 mai, la Montevi
deo, se vor desfășura lucrările unei
reuniuni a Sistemului Economic Latino-Amencan
(S.E.L.A.)
consa
crate problemelor promovării schim
burilor și cooperării regionale —
transmite agenția Prensa Latina,
citind un comunicat apărut în capi
tala Uruguayului. Participanții vor
analiza, intre altele, poziția pe care
trebuie să o adopte statele latjnoamericane în perspectiva unui dialog
cu țările industrializate pe tema ne
cesității înlăturării barierelor vama
le și a altor măsuri restrictive, dis
criminatorii adoptate pe piața mon
dială la adresa națiunilor în curs de
dezvoltare.

în apararea dreptului la independenta
al poporului namibian
Declarații ale președintelui S.W.A.P.O.
STOCKHOLM 17 (Agerpres) —
ția 435 a Consiliului de Securitate «1
Sam Nujoma, președintele Organi
ar ajuta poporul namibian să gă
zației Poporului din Africa de Sudsească mijloacele de rezolvare paș
Vest (S.W.A.P.O.), a chemat țările
nică a problemei sale. El a criticat,
membre ale O.N.U. să adopte sanc
de asemenea, autoritățile de la Pre
țiuni in toate domeniile împotriva
toria pentru faptul că mențin un
regimului rasist de la Pretoria. In
sistem de colonizare a Namibiei șl
cursul unei conferințe de presă or
fac din acest teritoriu o bază mili
ganizate la Stockholm, el a arătat
tară pentru lansarea de atacuri Îm
că aceasta ar putea obliga autorită
țile «ud-africane să accepte rezolupotriva statelor africane vecine.

MAREA BRITANIE: Nivel record al șomajului
LONDRA 17 (Agerpres). — într-un
discurs rostit la Perth, în Scoția,
primul ministru al Marii Britanii,
Margaret Thatcher, a recunoscut că
principala problemă cu care este
confruntat în prezent guvernul con
servator o constituie șomajul, care
a atins proporții alarmante, rela
tează agenția United Press Interna
tional. Cu toate acestea, premierul
a menționat că Iși menține actuala
politică economică, ce are ca obiec
tiv prioritar combaterea inflației.
Observatorii politici din Londra,
citați de U.P.I., relevă că declara-

țiile Iul Margaret Thatcher survin
după publicarea de date care arată
că șomajul a crescut pentru a cincea lună consecutiv, numărul celor
fftră de lucru înscriși oficial la bi
rourile de plasare ajungind să re
prezinte 13,2 la sută din forța de
muncă a țării. De asemenea, dis
cursul survine la capătul unei săptămîni în care presa britanică a fă
cut cunoscute numeroase concedieri
în ramuri industriale de bază și a
subliniat gravitatea acestei probleme
sociale.

Se intensifica mișcarea de împotrivire
față de regimul rasist sud-african
PRETORIA 17 (Agerpres) — în
numeroase localități ale negrilor din
Republica Sud-Africană. în ciuda
puternicelor desfășurări de forțe ale
politiei. s-au semnalat, in ultimele
24 de ore, noi demonstrații antiapartheid. în apropiere de Johan
nesburg, un negru a fost ucis de po
litie. iar un alt demonstrant —
grav rănit. informează agenția
Reuter. în același interval, un alt
negru a fost găsit asasinat la
Soweto.
Autoritățile polițienești ale regi
mului rasist se află într-o perma
nentă stare de alertă, mobilizate să
intervină împotriva oricărei forme
de protest fată de politica de apart
heid. Politia l-a arestat pe un cunos
cut luptător împotriva apartheidului,
prelatul Smangaliso Mkhatshwa, sub
Învinuirea de a fi deținut arme și
muniții, fără însă a fi aduse probe
în mod public — informează agenția
Reuter. De altfel. Mkhatshwa a mai
fost. închis în două rînduri pentru
atitudinea sa fermă de condamnare
a politicii rasiste.
Pe de altă parte, șeful
,___. regimului
_____
de la Pretoria, președintele Pieter
Botha, a rostit un nou discurs In
care, ca de obicei, a lansat un aver
tisment „partizanilor violentei", adi
că tuturor celor care se pronunță,
prin demonstrații, pentru abolirea

apartheidului. Colin Eglingn, liderul
opoziției parlamentare și președinte
al Partidului Federal Progresist, a
declarat că discursul lui Botha nu
aduce nimic nou. fiind dezamăgit și
de faptul că nu s-a anunțat nimic în
legătură cu eliberarea lui Nelson
Mandela, lider al Congresului Națio
nal African.
Vineri, studenții de la Universita
tea Stellenbosch, instituție de învătămint rezervată metișilor, au cerut
guvernului să-i elibereze pe Nelson
Mandela și pe al ți lideri politici
negri.
LUANDA 17 (Agerpres). — Primul
ministru al Indiei. Rajiv Gandhi,
aflat în vizită oficială in Angola, a
acuzat autoritățile de la Pretoria’ că
practică „terorismul de stat rușinos"
în Africa australă. El a criticat cu
nutere regimul de apartheid și acțiu
nile ..destabilizatoare" ale R.S.A. în
regiune. în legătură cu problema
namibiană, premierul indian a re
marcat „linsa de voință" a Consi
liului de Securitate în ceea ce pri
vește punerea in practică a rezolu
țiilor privind accesul la independen
tă a teritoriului african. „Tentativele
de a lega Independenta Namibiei de
anumite condiții n-au nimic comun
cu problema fundamentală a eliberă
rii". a subliniat Rajiv Gandhi.
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