
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
r PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Statelor Unite Mexicane

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, simbătă.

pe Hăctor Manjarrez Moreno, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Statelor Unite 
Mexicane în tara noastră. (Conti
nuare in pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Gaboneze
Anul LV Nr. 13 609 Duminică 25 mai 1986

!

6 PAGINI-50 BANI Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, in ziua de 24

mal, pe Vincent Boulă, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

ți plenipotențiar al Republicii Ga
boneze în România. (Continuare în 
pagina a V-a).

VIZITELE OE LUCRU ME TDUflBASULUI NICOLAE CEAUȘESCU. IMPREUNft

CU TUVARASA ELENA CEAUȘESCU. IN JUDEȚELE SflTII MARE, MARAMUREȘ SI SALAJ

0 nouă și strălucită afirmare a unității și
voinței de acțiune revoluționară a poporului, 
a hotărîrii ferme de a înfăptui obiectivele 

stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului
„Avem planuri și programe de mare perspectivă, pe măsura capacității și forței 

creatoare a poporului nostru. Tot ceea ce am realizat în anii socialismului de
monstrează că stă în puterea noastră să înfăptuim aceste planuri, sub conducerea 
gloriosului nostru partid, care în cei 65 de ani a făcut totul pentru ridicarea României 
la un nivel nou de viață, pentru întărirea independenței și suveranității țării, și va 
face totul și în viitor pentru victoria comunismului, pentru bunăstarea întregii națiuni!”

I V

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la marea adunare populară din municipiul Zalău)

început de eră, început de isto
rie... La 26 iunie 1963, în preajma 
evenimentului ce avea să se înscrie 
cu litere de aur în istoria contem
porană a României — Congresul 
al IX-lea al partidului —, tova
rășul Nicolae Ceaușescu efectua o 
vizită de lucru in comuna Gheor- 
ghe Doja. Era prima din nenumă
ratele întîlniri ale secretarului ge
neral al partidului cu poporul ; 
moment de răscruce, pe care îl re
memorăm cu emoție, dialogul de 
lucru cu cooperatorii din Bărăgan 
prefigura, in acea vară istorică, 
ceea ce, în 21 de ani de muncă și 
luptă neobosită pentru triumful 
socialismului și comunismului in 
România, avea să se transforme 
într-o adevărată instituție a siste
mului democrației muncitorești- 
revoluționare : vizitele de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
fabrici, pe ogoare, pe șantiere, în 
instituții de invățămint și cerceta
re, peste tot acolo unde hărnicia, 
competența și entuziasmul poporu
lui durează arcurile de triumf ale 
devenirii socialiste și comuniste.

Spunea atunci secretarul general 
«1 partidului : „Pornim, tovarăși, 
la un drum îndelungat care, trebuie 
să vă spun, nu va fi ușor, va cere 
muncă intensă din partea tuturor. 
De aceea, partidul nostru conside
ră că e bine ca înainte de a porni 
la drum să ne sfătuim cu munci
torii, cu țăranii, cu intelectualii, cu

bărbați și femei, cu bătrîni și ti
neri, într-un cuvint, cu întregul 
popor, in alegerea celui maî bun 
drum spre telurile înalte pe care 
le avem".

Partidul, prin glasul condu
cătorului său, punea atunci în 
fața poporului un adevărat pro
gram, anunța o epocă ; epoca 
pe care poporul, într-un una
nim elan de recunoștință, cu în
dreptățită mîndrie, o numește 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". 
Și făcea cunoscut poporului un stil 
de muncă nou, amplificat și îmbo
gățit cu fiecare an. profund demo
cratic, profund umanist, prin el 
însuși revoluționar. Dialogul neîn
trerupt cu poporul, cunoașterea 
nemijlocită, la fața locului a re
alităților, consultarea largă cu spe
cialiștii, cu toți cei ce muncesc, 
stimularea permanentă a inițiati
vei, a creativității maselor, adop
tarea deciziilor după o profundă și 
complexă considerare a tuturor 
factorilor au devenit, în cei 21 de 
ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
o realitate definitorie a procesului 
de construcție socialistă șî comu
nistă în România. Promovat cu 
consecvență de secretarul general 
al partidului, acest stil de lucru s-a 
transformat într-o veritabilă forță 
motrice a mersului neabătut îna
inte al națiunii noastre, într-o de
monstrație vie, neîntreruptă a trăi- 
niciei legăturilor dintre partid și

popor ; el a rodit șl rodește neîn
trerupt, organic implicat în toate 
succesele obținute de poporul ro
mân pe drumul glorios al con
struirii socialismului și comunis
mului.

în luna clnd întregul popor 
cinstește aniversarea a 65 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român, acum, la un nou început 
de drum, in primul an al celui 
de-al 8-lea cincinal, un nou eve
niment s-a înscris pe pagina de 
onoare ă agendei de lucru a parti
dului, a națiunii noastre socialiste, 
începute la fruntariile de nord- 
vest ale pămintului românesc, vi
zitele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in trei 
județe din Transilvania — Satu 
Mare, Maramureș, Sălaj — au pri
lejuit, ca întotdeauna atunci cînd 
secretarul general al partidului se 
află în mijlocul celor ce muncesc, 
vibrante manifestări ale încrederii 
și atașamentului cu care poporul, 
în întregul său, urmează politica 
internă și externă a partidului, ale 
dragostei nețărmurite cu care îl 
înconjoară pe cel ce întruchipează 
cele mai înalte idealuri, cele mai 
aprinse năzuințe ale poporului 
român,. conducătorul iubit al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu stimă și 
iubire, oamenii muncii din jude
țele vizitate — dind, în fapt, glas

gîndurilor și sentimentelor între
gului popor — au adus omagiul lor 
de înaltă și profundă prețuire 
strălucitului conducător al parti
dului și statului nostru, neobosit 
militant revoluționar, personalitate 
proeminentă a lumii politice con
temporane, genial gînditor și om 
politic, cel mai iubit fiu al 
poporului, ctitorul României so
cialiste moderne, marele erou 
al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ei și-au expri
mat sentimentele de prețuire, gra
titudine și stimă față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om poli
tic și savant de prestigiu interna
țional, care aduce o contribuție re
marcabilă la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului, la avîntul 
fără precedent al învățămintului, 
științei și culturii românești.

Vizitele de lucru în județele Satu 
Mare, Maramureș și Sălaj au dat 
glas voinței de neclintit a munci
torilor, țăranilor și intelectualilor, 
a întregului popor de a înfăptui 
fără preget hotărîrile istorice ala 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, Programul de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism. Ele au prilejuit 
exprimarea deciziei unanime a po
porului de a nu precupeți nimic.
(Continuare în pag. a V-a)
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în fiecare întreprindere
Istoria modernă a omenirii s-ar 

putea scrie și din unghiul de vedere 
al căutărilor, al încercărilor făcute 
pe toate meridianele globului de a 
produce mai mult, mai repede și 
mai ieftin. în special de a realiza și 
beneficia de produse cit mai ieftine, 
într-o conjunctură care, e adevărat, 
ține mai puțin de sfera producției, 
petrolul, de pildă, a fost principalul 
combustibil care a alimentat loco
motiva progresului și pentru calită
țile lui, dar și pentru prețul avanta
jos la care a fost oferit lumii capi
taliste la sfirșitul secolului XIX și 
în cea mai mare parte a secolului 
XX. Construirea centralelor nu- 
clearo-electrice a cunoscut un pu
ternic avînt o dată cu declanșarea 
primei crize energetice, dar și pe 
măsură ce costul energiei electrice 
furnizate de forța atomului s-a do
vedit competitiv cu cel al energiei 
„clasice". Tranzistorii au înlocuit 
lămpile electronice, în momentul în 
care au început să fie realizați la un 
cost accesibil producției de mare se
rie. Și cite asemenea exemple nu se 
pot da ?

Practic, toate marile cuceriri știin
țifice ale secolului XX, cuceriri cu o 
certă valoare de întrebuințare, nu 
au trecut pragul larg al producției 
materiale decît atunci cind aplicarea 
lor s-a încadrat în limitele destul de 
înguste impuse de criteriile unei efi
ciente economice tot mai înalte. în 
acest context, nivelul costurilor de 
producție reprezintă la ora actuală, 
pretutindeni în lume, una din „clau
zele" principale de care se ține sea
ma în stabilirea strategiei dezvoltă
rii, în adoptarea unor noi soluții 
constructive sau tehnologice.

Aceste exigențe sint pe deplin va
labile și în cazul economiei noastre 
naționale. Așa cum a subliniat in 
mai multe rinduri secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe piața externă 
nimeni nu va plăti metalul, mate
rialele, energia, munca incorporate 
sau consumate în plus în produsele 
noastre. Dar nici beneficiarii interni 
nu apreciază calitatea mașinilor, 
utilajelor, instalațiilor după greuta
tea lor, ci după funcționalitatea pe 
care o au, după gradul lor de mane
vrabilitate și fiabilitate, caracteris
tici care, de regulă, nu sint deloc în 
raport direct proporțional — ba, 
dimpotrivă — cu cantitatea de ma
teriale pe care le înglobează sau 
care s-a consumat pentru fabricarea 
lor. în plus, trebuie avut în vedere 
că, deși unitățile industriale din țara 
noastră dispun de o dotare dintre 
cele mai modeme, de înalt randa
ment, de muncitori și specialiști cu 
o bună pregătire profesională, con
sumurile materiale pe unitatea de 
venit național sint totuși mai mari 
decît in multe țări dezvoltate.

Ce dovedește această situație ? în 
primul rind, că există încă mari re
zerve în ce privește reducerea chel
tuielilor de producție, și în special a 
celor materiale, in absolut toate sec
toarele de activitate. Iar în al doilea 
rind. că se impune o schimbare in 
înseși optica, modul de abordare a 
problemei consumurilor materiale. 
Așa cum se subliniază in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară din muni
cipiul Zalău, este necesar să se ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
reducerea consumurilor, a cheltuie
lilor materiale, energetice, pentru 
creșterea rentabilității și eficientei 
economice, deoarece numai pe aceas
tă cale se va asigura creșterea mai 
puternică a venitului national.

Contextul în care ce desfășoară 
acum ofensiva pentru reducerea cît 
mai substanțială a cheltuielilor de 
producție în fiecare unitate economi
că este mai favorabil ca oriclnd. 
După cum se știe. în această peri
oadă are loc o amplă acțiune de per
fecționare a organizării muncii si mo
dernizare a producției. Or. este de la 
sine înțeles că această acțiune nu se 
face ca un scop în sine, ci pentru 
atingerea unor obiective bine defini
te. printre care reducerea cheltuieli
lor de producție se situează la loc de 
frunte. Pe de altă parte. însăși dez
voltarea intensivă a economiei na
ționale — obiectiv fundamental al 
actualului cincinal — se poate înfăp
tui numai printr-o diminuare pro
nunțată a consumurilor de materii 
prime si materiale, de energie si 
forță de muncă pe unitatea da 
produs.

Există, prin urmare, un cadru pro
pice. atît Ia nivel microeconomic, cit 
și macroeconomic, pentru luarea unor 
noi măsuri în vederea reducerii mai 
accentuate a cheltuielilor de produc
ție și care trebuie cît mai bine folo
sit. Deci. în actuala etapă de dezvol
tare intensivă a economiei naționale

este necesar să se adopte o adevărată 
strategie, unitară, complexă, pentru 
reducerea permanentă, mai pronun
țată a cheltuielilor de producție, care 
să asigure respectarea strictă a nor
melor de consum, folosirea la în
treaga capacitate a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, recuperarea șl 
valorificarea unor cantități tot mai 
mari de materiale refolosibile. elimi
narea oricărei forme de risipă, îm
bunătățirea calităților produselor ș.a. 
Concomitent. în această perioadă se 
impune însă și o schimbare de fond 
în direcția îmbunătățirii soluțiilor 
constructive ale produselor, a proce
selor tehnologice.

Criteriul fundamental de care tre
buie să se tină seama în moderniza
rea tehnologiilor de lucru îl repre
zintă creșterea coeficienților de uti
lizare a resurselor materiale, astfel 
ca o parte cit mal mare din mate
riile prime introduse in fabricație să 
se regăsească în produsele finite. 
Calculele arată că reducerea eu 10 la 
sută a pierderilor tehnologice — pe 
deplin posibil de realizat în metalur
gie și construcția de mașini — ar 
asigura circa un milion de tone de 
metal în plus pentru producție, cu 
efecte favorabile evidente asupra 
costurilor și eficienței economice. 
Este adevărat că. în prezent în uni
tățile constructoare de mașini predo
mină mașinile-unelte de prelucrare 
prin aschiere. ceea ce determină 
transformarea în span a unor mari 
cantități de metal. Pentru compara
ție. să notăm că indicele de utilizare 
a metalului este, de regulă, de peste 
90 la sută în cazul folosirii tehnolo
giilor de deformare plastică și de 
numai 75—80 Ia sută in cazul prelu
crării prin aschiere.

________________Ion TEODOR 
(Continuare în pag. a Ii-a)

PROFUNDE TRANSFORMĂRI 
IN CONDIȚIA 

ECONOMICO-SDCIALÂ 
Șl PROFESIONALĂ A SATULUI 

ROMÂNESC CONTEMPORAN 
ȚĂRANII
NOII REVOLUȚII 

AGRARE
PAGINA A III-A Imagine din comuna Grivița, una din nenumăratele mărturii elocvente ale înfloririi satului românesc

TINERETUL REVOLUȚIONAR - 
prezență activă, hotărită, 

in primele rinduri ale luptei 
antifasciste

50 de ani de la procesul luptătorilor 
comuniști și antifasciști de la Brașov 

IN PAGINA A 1V-A
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PACE
Răsare soarele deasupra ca un copil din veșnicie 
Și ies căruțe de miresme pe poarta marilor livezi 
De-atitea zvonuri de războaie parcă uitasem să mai fie 
Și zile simple, pacifiste, sâ ne răstoarne-n suflet iezi.

VÎLCEA :

Importante sporuri 
la producția fizică

Eforturile si preocupările asi
due ale muncitorilor, ingineri
lor si tehnicienilor din între
prinderile industriale ale jude
țului Vilcea pentru înfăptuirea 
întocmai a prevederilor de plan 
îsi dovedesc eficienta in rezulta
tele deosebite înregistrate în 
întreaga perioadă care a trecut 
din acest prim an al actualului 
cincinal. Astfel, minerii din 
bazinul carbonifer Berbești-Alu- 
nu au ridicat nivelul depășirilor 
Ia 14 740 tone lignit, petroliștii 
de la schela Drăgășani au extras 
suplimentar aproape 900 tone ți
ței si 12.2 milioane mc gaze aso- 
ciate. constructorii de mașini de 
la întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă Rimnicu Vilcea au 
produs peste plan 1100 tone 
piese forjate, forestierii au pus 
la dispoziția economiei națio
nale un plus de 49 700 mp pla
caj, 6 638 mc cherestea, 11 700 
mp PAL si altele. (Ion Stanciu, 
corespondentul „Scinteii").

Cum să numim cele ce 
urmează ? Scene de viață 
obișnuite din viața unor 
oameni obișnuiți ? Ar fi o 
idee, mai ales că cei despre 
care este vorba subscriu la
ea.

Iată, din cînd în cînd. la 
inginerul Constantin Fo- 
fîreă, șef de secție mecano- 
energetic la întreprinderea 
de utilaj greu „Progresul" 
din Brăila. vine cite un 
maistru să spună cum e 

• cu mașina cutare sau cu
tare, aflată pe masa de... 
disecție. Aici se hotărăște 
de fiecare dată cum să se 
prelungească viața utilaje
lor. „întrevederea" in 
cauză — fie că este vorba
de vești bune ori mai așa 
— se încheie invariabil cu 
remarca șefului de secție :

— Primul șpan să-1 văd.
— Asta însemnînd... ? în

treabă reporterul.
— ...că trebuie să ajun

gem cît mai repede la pri
mul șpan. Vorbele, dispu
tele, părerile sînt bune 
dacă grăbesc clipa primu
lui șpan. Adică a intrării 
în funcțiune a utilajului.

— Păstrați asemenea „e- 
șantioane" ?

— Pe unele, da. Altele,

4-

• reportaje • însemnări •

le pun în plicuri șl. cînd 
sint întrebat de șefii mei 
cum e cu mașina X, scot 
plicul cu primul șpan.

Aici, Ia secția mecano- 
energetică, există obsesia 
primului șpan. Să însemne

care, stare curentă de lu
cru. Lucrăm la intervenții, 
nu 1

— Se cuvine, e un dezi
derat. Ne-ar interesa și 
cum devine ?

— Asta e mal ușor de

maistrului Ion Cirîp. care 
asigura dispeceratul la 
uzină : „Pentru repararea 
transformatorului de la 
cuptorul electric nr. 2 vom 
avea nevoie de maistrul 
Constantin Vizlreanu. Si de

Viața de uzină 

în cîteva „scene de viață"

ea, oare, numai atingerea 
mai iute a stării firești de 
lucru, cînd o mașină sau 
alta își reia cadența în 
fluxul productiv ?

— înseamnă mai mult, 
preîntimpină întrebarea co
munistul Constantin Fofîr- 
că. Iar acest mai mult s-ar 
putea traduce prin ceea ce 
determină, ca atitudine, 
starea de presiune pe care 
uzina o exercită asupra 
sectorului nostru și care se 
cuvine să devină, la fie-

dovedit. Ca tot ceea ce 
tine de .practică.

Iată-ne deci față în față 
cu o altă scenă de viață. 
Seara, acasă, după telejur
nal. Atmosferă familială. 
Inginerul, în papuci, la 
lecții cu cei mici. Sună 
telefonul. I se comunică 
lapidar : „Vi s-a trimis 
mașina". Atît. Soția, din 
priviri : „Iar ?“. El, tot din 
priviri : „Iar". Și-și pune 
ținuta de fabrică. înainte 
de a pleca dă un telefon

o'amenîi meșterilor Ruse șl 
Popescu. Chemați-1 și pe 
inginerul Alexandru Ivan".

O voce interioară îi 
spunea atunci : „primul 
șpan". Cît de repede va fi 
dat ? Da. viața de uzină 
are presiunea ei. Iar pe 
unii... centimetri apasă cu 
nădejde, nu se joacă. La 
uzină. Vizireanu și ceilalți 
erau de-acum la posturile 
lor. Transformatorul căzut 
la datorie avea în urmă 
campanii nenumărate : în

conjurat cu grijă, funcțio
nase neîntrerupt vreme în
delungată. Presiunea cli
pei : izolatori, bobinaj, re
facerea legăturilor electrice 
și a reglajelor, probele de 
punere in funcțiune, marjă 
de timp pentru eventuale 
nepotriviri... Si totul. în 
contratimp. Dar aici, cînd 
n-au fost acele cronome- 
trului inamicii publici nu
mărul unu ? Totul e să nu 
le lași să ia avansul ire
mediabil de refăcut. Si 
n-ai cum să lași cind simți 
în ceafă privirile oțelari- 
lor. Numai privirile ? Nu. 
Și ajutorul lor de nădejde, 

înfățișează o altă scenă 
de viață, acum, meșterul 
Vizireanu : „Cu puțin timp 
înainte de povestea cu 
transformatorul îi dădusem 
recomandare de intrare în 
partid electricianului Marin 
Bălan. îl știam stăpîn pe 
meserie, ordonat. Calități 
verificate în condiții nor
male de muncă, nu ? Se 
ivise Insă și o stare tensio
nată. Muncea cot la cot cu 
noi. și căutam să văd care

Hie TANAS ACHE
(Continuare in pag. a
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Și ne uimim că fără ordin in veacul roților dințate 
Mașinăria ierbii plînge aceeași rouă-n infinit 
Și-atit de nou răsună glasul poetului sus in cetate 
„Veniți, privighetoarea cintă și liliacul e-nflorit 1“.

Deși privighetori sint rare și cintecul o raritate
In lumea care ne promite doar sărbători in stil cazon 
Ființa noastră mai visează privighetori pe cazemate 
Și liliacul să-nflorească pe colivia de beton.

Crezind că totu-i de vinzare, inventatori din patru vinturi 
i Au vrut și nouă să ne vindă patentul soarelui cu dinți 
i Dar noi n-am pus livezi pe dealuri să le tăiem să facem scinduri 

■ S-acoperim străvechiul soare venind mereu dinspre părinți.

îndrăgostiți de el prin veacuri nu ne-am luat nicicind vacanță 
T Din tată-n fiu am stat de veghe hotarelor acestui grai 
ț Și incă așteptăm în lume, definitiv ca o speranță 
ț Să auzim explozia ierbii prin cerul coamelor de cai.

i Visează unii mari dezastre pe-un pat de arme ca-ntr-o gară 
Și-ar vrea neant în loc de stele, și-ar vrea, demenți, să tundă

I Le-ar conveni pămîntul verde în chip de piatră funerară 
Â Le-ar conveni să ne ofere și-o criză de privighetori.

Dar nu s-a stins în noi speranța atîta timp cît peste lume 
Continuă să plouă mere de pe același dulce deal 
Și toți răminem în veghere, purtînd prin veac același nume 
Și pacea lumii, pentru noi, e cel mai nobil ideal.
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COMUNISTUL—CONȘTIINȚĂ ÎNAINTATĂ, FAPTĂ REVOLUȚIONARĂ
Lumina soarelui. îngro

pată de milenii in străfun
durile' 
Munții 
transformată acolo in 
bune, se 
strălucirea 
trului în 
primăveri, 
schimb, _ - „
mîngiie cu privirile lucirilă 
lignitului pe care tocmai 
l-a smuls din ădîncuri. asa 
cum o face fără contenire 
de 31 de ani.

— Dacă v-as zice că 
pentru mine mineritul în
seamnă chiar viata, parcă 
n-as spune încă totul...

— Dar ce poate fi mai 
presus decit viața 7...

— Bineînțeles, nimic ! 
împrejurările au făcut ca 
în copilărie și in zorii 
tinereții să nu-mi cunosc 
familia, să nu știu măcat 
că am o familie. Am cres
cut intr-un cămin de copii, 
am învățat carte si am de
prins meseria de dulgher, 
începusem să lucrez in 
construcții. prin părțile 
Clujului. Aveam ce-mi tre
buia si totuși mă simțeam 
neîmplinit, insingurat. Pe 
scurt, la optsprezece ani 
mi-am cunoscut mama, 
undeva. în Valea Drăganu- 
lui si atunci am aflat eu 
mare bucurie că am un 
frate. loan, care-i miner 
tocmai la Căneni. în Mun
ții Baraoltului. M-am în
voit de la lucru pentru o 
săptămină si am venit aici 
să-mi imbrătisez fratele... 
Țin minte, era în octom
brie ’55... Am ajuns lă 
Baraolt seara, cînd apunea 
soarele. Jur-împrejur, pă
durile, cărora li se îngălbe
nise frunza, păreau scăl
date in aur. Apoi, pe mă
sură ce se întuneca, o dată 
cu primele licăriri ale ste
lelor. au început să se a- 
prindă luminile de la mine. 
Era nemaipomenit de fru
mos ! Am îndrăgit pentru 
totdeauna aceste locuri...

— ...Unde ați venit pen
tru o săptămînă si ati ră
mas o viată întreagă...

— Am învățat mese
rie. Se pare că am 
muncit destul de bine. 
Drept răsplată. în ’66 am 
trăit cea de-a doua mare 
bucurie a vieții mele : am 
fost primit în Partidul Co
munist Român... Era la un 
an de la Congresul al 
IX-lea... In întreaga tară 
6e simțea un suflu nou. 
primenitor... Prindeau aripi 
mari proiecte de dezvolta
re economico-socială a că
ror împlinire se bizuia si 
pe munca noastră, a mine
rilor...

Omul se oprește pentru 
o clipă, privind in jur că
tre dealuri si către Munții 
Baraoltului. către văile in 
care s-au întemeiat mine 
noi si au crescut noi si 
frumoase așezări. Ti citești 
limpede bucuria -din ochi 

•și mîndria .din glas :

pămintului. 
Baraoltului.

sub 
si 

căr- 
cu 

as-
reîntîlneste

. si căldura 
amiaza acestei 
Abia ieșit din 

Nicolae Costea

— Am deslușit din cu
vintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. minerul 
de onoare al tării, partea 
noastră de răspundere : 
mai mult cărbune care să 
dea putere, energie Româ
niei. Pentru mine asta a 
însemnat că trebuie să 
muncesc mai bine, să mă 
pregătesc mai temeinic. 
Am urmat școala de arti
ficieri și apoi pe cea de 
maiștri mineri. Acum răs
pund de un schimb care 
lucrează la deschidere, aici, 
în sectorul Baraolt II.

— După cite știm, la lu
crările de deschidere a noi 
abataje muncesc numai 
mineri de elită.

— Eu as zice că toți mi
nerii de la noi sînt mun
citori care răspund acestei 
cerințe. E drept că la lu-

mele ziua 
mare din- 
Iuliu-Ni-

darea mea. atunci o să mă 
înțelegeți si mai bine. Si o 
să înțelegeți de ce socotesc 
drept cea de-a treia mare 
bucurie a vieții 
în care cel mai 
tre copiii mei,
colae, miner la Racoș, a 
fost primit și el in partid, 
înseamnă că mi-am crescut 
copiii așa cum trebuie, că 
am făcut din ei oameni 
adevărați. Și mai înseam
nă, totodată, viața în înțe
lesul ei cel mai deplin.

...In curte, sub un um
brar — o masă și două ■ 
bănci de lemn. Femeia a- 
duce o farfurie cu mere 
galbene, aromitoare. Băr
batul toarnă în pahare vin 
roșu, de coacăze.

— Ați nimerit la noi in
tr-o zi deosebită, ne care

seria aceasta nu prea era 
ținută la loc de seamă. • 
Condițiile erau grele : lu
cram cu sfredele de mînă. 
împingeam vagonetîi cu 
umărul. Toate s-au schim
bat., mai ales după Con
gresul al IX-lea : munca 
noastră a dobîndit o înaltă 
cinstire din partea tă
rii. a iubitului nostru 
conducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iar 
condițiile de muncă, iată, 
sint dintre cele mai bune : 
perforare electrică, 
cuare mecanizată, 
artificial. Este de la sine 
înțeles că noi trebuie să 
răspundem prețuirii si 
condițiilor pe care le avem 
în România de azi. Și răs
punsul nostru sînt faptele.

— Relatați-ne cîteva din 
aceste fapte.

eva- 
aeraj

dinară. și mișcare, șl infil
trări perfide... Ce mai. lup
tă in adevăratul înțeles al 
cuvintului. încleștare. Am
biție nemăsurată. Uneori 
nu voiam să ieșim din 
subteran 24 de ore la rînd. 
Pînă la urmă am prins 
stratul — da. asa se spune, 
l-am prins — cu saci mari 
de ciment. Apoi am găsit 
noî soluții tehnice la 
„jompuri" pentru a se a- 
duna apa si a rămîne fron
tul de lucru uscat. Așa. am 
deschis o nouă mină. Ce 
contează dacă mina se află 
aici, in Covasna. sau acolo, 
pe meleagurile Olteniei 7 
înseamnă o mină nouă in 
România. Adică un nou 
izvor de putere si de ener
gie pentru tară.

„Termenul cel mai scurt
I • _ • •a devenit...

(Urmare din pag. I)

//

si mai scurt
3

Îndeplinirea exemplară o planului la export 
reprezintă una din îndatoririle prioritare ale tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii cu sarcini în acest 
domeniu. Așa cum se subliniază in cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară 
din municipiul Zalău se impune să se dezvolte mai 
puternic producția de export, să se extindă schimbu
rile economice internaționale, cooperarea in produc
ție - aceasta constituind o necesitate pentru buna 
activitate in toate sectoarele, pentru participarea acti
vă a țârii noastre la schimbul mondial de valori 
teriale și spirituale, la dezvoltarea cooperării și 
laborării egale cu toate națiunile lumii.

ma
to-

întreprinderi industriale deExperiența multor 
monstreoză că este pe deplin posibil să se onoreze 
cu maximă promptitudine contractele și comenzile 
primite din partea partenerilor de peste hotare, in 
condițiile în care calitatea produselor se menține 
la cel mai înalt nivel. Totul depinde de felul cum 
este organizată munca, de măsurile care se iau 
pentru buna aprovizionare cu materii prime și mate
riale o secțiilor de fabricație, de colaborarea cît 
mai promptă între diferitele compartimente de lucru. 
O dovadă concludentă 
experiența întreprinderii 
șani, la care

în acest sens o oferă și 
„Integrata” de in din Boto- 

ne vom referi în continuare.

Oameni din prima linie
a abatajelor

crările de deschidere se 
cere mai multă experiență, 
inițiativă, spirit de orien
tare si chiar mai mult cu
raj. Pășești mereu in necu
noscut. Uneori întîlnim fa
lii si. asa cum se spune la 
noi. stratul de cărbune ..e 
rupt" sau „se ascunde" si 
atunci, neapărat. ..trebuie 
găsit". Nu-i o treabă ușoa
ră. mai ales , că aici lucrăm 
în marnă, un strat argilos 
care exercită o mare pre
siune. se umflă, cedează, 
e înșelător. Dar ne-am de
prins să biruim mereu a- 
ceste greutăți. Dovada e. 
iată, chiar faptul că pină 
acum am scos la lumi
nă mai mult de jumă
tate din cărbunele pe care 
ne-am angajat să-1 produ
cem suplimentar pe între
gul an.

Privim împreună cum de 
aici, de la Baraolt, cărbu
nele pleacă pe lungile dru
muri ale tării. Privim îm
preună, și maistrul miner 
Nicolae Costea ÎSi continuă 
gindurile :

— Vorbeam la Început 
despre viată în înțelesul ei 
adine, cuprinzător. Pentru 
mine aceasta înseamnă nu 
numai sa scot cărbune, 
ci si să cresc oameni. Din 
’76 pină in ’83 am fost se
cretar al organizației de 
partid. In prezent sînt loc
țiitor de secretar. Dacă am 
să vă spun că acum este 
secretar un maistru miner 
mai tinăr. Dobay Jozef. pe 
care l-am crescut si oe 
care organizația noastră de 
partid l-a primit in rindu- 
rile sale si la recoman-

trebuie să o sărbătorim 
oarecum — ne spune gaz
da noastră, brigadierul mi
ner Tako Jănos. Hai. noroc 
bun !

— Noroc bun. dar noi. 
reporterii, sintem acum la 
treabă.

— Vinul de coacăze e 
ușor si dulce. Gustati cît 
de cît pentru a cinsti un 
eveniment : chiar azi se 
împlinesc douăzeci și șase 
de ani de cînd m-am căsă
torit cu Ana. împreună am 
plantat coacăzele. împreu
nă am făcut vinul, după 
cum tot împreună am zidit 
din temelie si casa aceas
ta nouă si tot ce se află în 
jur. Acolo, lingă usă. pu
teți vedea, gata făcute, 
două valize. Tot împreună, 
peste trei ceasuri, plecăm 
în concediu la Sovata.

— Vă dorim drum bun 
si odihnă plăcută.

— ...Și odihna si trata
ment zdravăn. Trebuie să 
scot reuma din oase. Trei
zeci de ani în 
nu-s o glumă.

— Nu-s. mal 
după cite știm, 
timpul vă 
fruntași.

— Apoi e datoria noastră 
de mineri si de comuniști 
să ne facem munca asa 
cum se cade. Mai ales că 
brigada mea lucrează' la 
pregătire, adică scoatem 
cărbune, dar si pregătim 
front de lucru pentru cei
lalți. Asta înseamnă o 
mare răspundere : de ca
litatea muncii noastre de
pind și rezultatele altor 
brigăzi. înainte vreme, me-

subteran
ales că. 
mai tot 

aflăti printre

— Iată, în sectorul nos
tru se află un banc de căr
bune. de foarte bună cali
tate, părăsit cu multă vre
me în urmă pe motiv că 
stratul e subțire. Cum să 
lăsăm noî bunătate de căr
bune îngropat acolo. în pă- 
mint 7 Am pus chestiunea 
în organizația de partid si 
am hotărît să revitalizăm 
bancul acela părăsit, adică 
să scoatem cărbunele la 
lumină, oricît ne-ar fi de 
greu în condițiile date... Si 
apoi ?...

— Apoi 7...
— ...Tehnica nouă, ino

vațiile. N-as vrea să mă 
laud, dar trăiesc mulțumi
rea că am conceput si rea
lizat un nou sistem de 
jgheaburi de transportoa
re. un utilai care ușurea
ză munca si sporește pro
ductivitatea. Care este, 
așadar. în folosul nostru si 
în cel al tării. ,

— Ne dăm seama că 
dumneavoastră, făcînd mi
nerit aici. în Munții Bara
oltului. aveți în permanen
tă o perspectivă largă a in
tereselor întregii țări...
' — S-ar putea altminteri? 
Doar tara e a noastră, a 
tuturor. Iată, noi cei din 
sectorul Vîrghiș. mai pre
cis brigada mea. am fost 
chemați să deschidem o 
mină nouă în Oltenia, lin
gă Drăgotești. 
dat să întîlnim 
borchiș de 16 
nici nu ne-am 
poate exista. Știți ce-i bor- 
chișul 7...

— Nisip si apă...
— .„Și presiune . extraor-

Ne-a fost 
un strat de 
metri, cum 

închipuit că

...Munții Baraoltului as
cund comori pe care ei. 
minerii, le scot necontenit 
la lumină la Virghis si 
Racoș. la Baraolt si Bodoș. 
Le scot la lumină prin 
munca lor, care înseamnă 
si iscusință, si inventivita
te. si devotament, si — 
adeseori — eroism de fie
care zi.

— în calitatea dumnea
voastră. de secretar al co
mitetului de partid de la 
întreprinderea minieră Că- 
oeni. spuneti-ne. tovarășe 
Ștefan Ambroziu Marian, 
în ce se „materializează" 
toate acestea 7

— Iată, de la Începutul 
anului „toate acestea" în
seamnă livrarea a 57 000 
tone cărbune energetic 
peste plan și' ocuparea 
locului II pe țară 
trecerea socialistă 
întreprinderile din 
tria de extracție a 
nelui. Și asta nu-i

— Atunci vă rugăm să 
completați...

— La Liceul industrial 
minier din Baraolt. patro
nat de noi, învață peste 
1 500 de elevi. Ii educăm să 
fie mineri destoinici, cp 
dragoste de meserie, cu 
spirit revoluționar.

— Așadar, pregătiți vii
torul...

— Viitor care la noi — 
potrivit hotăririlor adnota
te de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului — va 
însemna în 1990 o produc
ție de patru ori mai mare 
decit în prezent. Deci, o 
contribuție mult sporită 
pentru dezvoltarea conti
nuă a bazei energetice a 
României.

...Munții Baraoltului — 
străvechi plai românesc de 
legendă si de baladă. Mun
ții Baraoltului — tărîm 
înnoit în noua primăvară 
a patriei. Acești Munți ai 
Baraoltului ascund neseca
te filoane de cărbune si 
dezvăluie necontenit stră
lucitoare. superbe comori 
ale sufletului omenesc.

in in- 
mtre 

indus- 
cărbu- 
totul...

Gh. ATANASIU 
Const. TIMARU

Nu cu mult timp in urmă, între
prinderea „Integrata" de in 
Botoșani a primit o adresă 
care i se propunea un nou 
tract economic la export. Adresa se 
încheia cu următorul post-scriptum : 
„Partenerul extern dorește, dacă 
este posibil, ca termenul de livrare 
să fie devansat cu 15 zile". De ce 
se preciza, totuși, „dacă este posi
bil" 7 Deoarece devansul solicitat 
însemna în fapt reducerea cu circa 
o treime a timpului de lucru ne
cesar in mod obișnuit. Oferta a 
fost însă acceptată. Ce a urmat 7 
La numai o săptămînă, întreprin
derea de comerț exterior „Româno- 
export" primea de la Botoșani cele 
șase modele pentru a fi recepțio
nate de partenerul extern. Iar o dată 
cu acestea și angajamentul că „în 
10—11 zile de la confirmarea mode
lelor se poate livra întreaga can
titate de țesături". Prin urmare, cit 
timp a fost necesar pentru solu
ționarea problemelor impuse de 
noua ofertă 7 Cel mult 18—19 zile. 
Ceea ce însemna că termenul cel 
mai scurt propus de partenerul 
extern a devenit... și mai scurt. Un 
caz favorizat de o anume conjunc
tură 7 „Urmăriți timpul de execu
ție al oricărui contract de export 
și vă veți convinge cum stau lu
crurile" — ne-a sugerat 
întreprinderii, ing. 
prazi.

Dînd curs acestei 
adresat inginerei Eugenia 
șefa secției finisaj, întrebarea: cînd 
ați livrat ultima cantitate de pro
duse unui partener extern 7

— Cu o jumătate de oră 
urmă, unei firme din S.U.A. De 
mă întrebați 7

— Dorim să știm dacă v-ați în
cadrat în termenul stabilit...

In loc de răspuns ni s-a înfă
țișat un grafic. Mai exact o „dia
gramă". Nu era ușor de „citit". 
Descifrindu-i „limbajul", ne-am con
vins de utilitatea sa. Practic, din 
grafic se puteau afla în orice mo
ment următoarele 
esențiale : timpul 
secții, ateliere etc.) pentru execu
ția fiecărui sortiment destinat ex
portului și. legat de aceasta, 
stadiul de fabricație în care se află 
produsul respectiv la sfîrșitul fie
cărui schimb de lucru. Utilitatea 
acestui sistem de lucru 7 în., primul 
rind. el oferii posibilitatea organiză
rii din timp a tuturor locurilor de 
muncă, a asigurării materiilor prime

din 
prin 
con-

directorul
Mircea Ceă-

invitațil, am 
Gorgan,

In 
ce

două aspecte 
planificat (pe

necesare desfășurăriiși materialelor 
normale a activității.

— Pregătirile pentru execuția fi
nisajului, de pildă, deși ‘’reprezintă 
ultima verigă pe fluxul tehnologic 
•— ne spunea șefa secției — încep 
o dată cu lansarea în fabricație a 
oricărui produs. Stabilim deci din 
timp tehnologiile de lucru, solici
tăm serviciului de aprovizionare 
cantitățile de materiale prevăzute, 
instruim fiecare muncitor și maistru 
astfel că, atunci cînd semifabrica
tele ajung la finisaj, personalul 
muncitor știe ce are de făcut și, 
ceea ce este foarte important, dis
pun# de baza materială necesară.

— Din graficul prezentat rezultă 
că unul din contracte trebuia să fie 
onorat în prima jumătate a lunii 
mai. Totuși, producția a fost fina
lizată și livrată în ultima decadă 
a lunii aprilie. Cum ați reușit 7

— Tocmai ca urmare a urmăririi 
acestui grafic, pe care ni-1 pune 
zilnic la dispoziție compartimentul 
pentru planificarea, programarea și 
urmărirea producției. Cunoscind 
permanent stadiul de realizare al 
produselor în celelalte secții de 
fabricație, am devansat in mod co
respunzător și pregătirile ce se im
puneau in secția finisaj.

„Zonele" în care se pun în va
loare cele mai mari posibilități da 
reducere a timpului de fabricație le 
reprezintă, totuși, atelierul de crea
ție și secția vopsitorie. De ce le-am 
notat împreună 7 Deoarece, deși 
separate ca profil și ca amplasare 
în cadrul > unității, specialiștii și 
muncitorii din cele două sectoare 
lucrează permanent „cot la cot". în 
cazul unui contract, atelierul de 
creație avea la dispoziție — prin 
normativele în vigoare — trei zile 
pentru decodificarea și stabilirea 
structurii și a compoziției firelor, 
precum și a gamei lor coloristica 
necesare țesăturii ce urina a fi 
fabricată și livrată. în schimb, pen
tru vopsirea firelor, secția de profil 
dispunea de 7—8 zile. Unirea for
țelor din cele două compartimente 
și utilizarea în comun a dotărilor 
(laboratorul chimic, aparatele de 
măsură și control etc.) au permis 
executarea tuturor operațiilor în 
numai două zile.

Există însă și alte „zone" unde 
timpul de lucru se comprimă, ter
menele de execuție devenind mai 
scurte. ChiaX în ziua documentării 
noastre, pe o mașină, de țesut se tre-

cuse la montarea urzelii în vederea 
fabricării unuia dintre modelele ce 
trebuiau trimise la întreprinderea de 
comerț exterior „Românoexport". 
Timpul normal alocat operațiunii 7 
In jur de o oră și jumătate, cu tot 
cu verificarea și reglarea utilajului. 
Ajutorul de maistru Gelu Rusu și 
reglorul Mihai Murgu au realizat-o 
însă numai in 45 de minute. Prin 
scurtarea duratei de schimbare a ur
zelilor și a timpului alocat pentru 
întreținerea sau repararea lor se 
atinge și un alt obiectiv : în țesăto- 
rie există un stoc-tampon de mașini 
ce pot fi folosite la fabricarea unor 
modele noi, fără a influența negativ 
indicele de utilizare al acestora.

Cum se asigură totuși calitatea 
produselor in această cursă contra- 
cronometru pentru reducerea timpu
lui de fabricație 7 „în prima fază de 
execuție a noilor produse — ne ex
plică ing. Eufrosina Popa, șefa sec
ției țesătorie — fiecare muncitoare 
lucrează cu modelul de țesătură in 
față, ceea ce asigură un autocontrol 
eficient. Concomitent, calitatea țesă
turilor este verificată de specialiștii 
din atelierul de creație și de cei din 
secția de vopsitorie. Pe de altă par
te, am întărit controlul interfazic de 
calitate, ceea ce face ca țesăturile 
ajunse ‘ 
un fel 
pentru 
ficat o 
tualele 
lindu-se operativ prin graficele de 
execuție ce au fost introduse de cu- 
rînd pentru fiecare produs". întoc
mirea acestor grafice are în vedere 
și un alt scop, pe care ni l-a pre
zentat Teodora Sandu, secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere :

— Preocupîndu-ne prioritar de di
namizarea activității de export, am 
pregătit totodată și trecerea la 
aplicarea Legii privind retribuirea 
în acord global și acord direct a per
sonalului muncitor. Urmărind oră de 
oră, pe linii tehnologice, ateliere si 
secții evoluția cantitativă și calita
tivă a producției, am obținut, în pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului, un spor de peste 6 la sută 
la volumul de țesături, producție pe 
care am livrat-o partenerilor ex
terni. Menținînd și chiar mărind in 
continuare ritmul de lucru, avem 
garanția că și in lunile următoare ne 
vom onora exemplar 
care le avem la export.

la finisaj să nu prezinte nici 
de abatere. Bineînțeles că, 
fiecare operațiune, s-a plani- 
durată strictă de timp, even- 
depășiri ale acesteia serhna-

sarcinile pe

substantial
Evident, se poate și chiar tre

buie să se pună întrebarea : dacă 
tehnologiile de deformare plastică 
se cunosc și chiar s-au introdus 
de mult in unele unități, de ce in 
producție domină totuși in mod 
covirșitor mașinile de prelucrare 
prin așchiere 7 Ajungem in felul 
acesta la concepția de la care se 
pornește de multe ori m proiec
tarea tehnologică a unor produse. 
Simplificind puțin lucrurile se 
constată că. din păcate, deși unele 
întreprinderi dispun de o dotare 
tehnică diversă! proiectanții pre
văd. in virtutea unei anumite iner
ții, folosirea pe scară largă a semi
fabricatelor laminate pline, de 
pildă, care se prelucrează prin 
așchiere. Deci, nu numai că nu se 
utilizează integral capacitățile in
stalațiilor existente de deformare 
plastică, dar intreprinderile nici 
nu sint stimulate in extinderea a- 
plicării acestor procedee și, în con
secință, se dotează în continuare 
tot cu mașini de prelucrare prin 
așchiere.

Am insistat asupra acestui exem
plu pentru a ilustra cum se creea
ză uneori în mod artificial un fel 
de cercuri vicioase din care se 
pare că nu se poate ieși nici prea 
repede și nici prea ușor, dar care 
de fapt sint intreținute și per
petuate de inerția in gîndire de 
care se dă dovadă în diferite sfere 
ale producției materiale. Noile re
glementări cu privire la întărirea 
autoconducerii muncitorești și au- 
togestiunii economico-financiare. 
generalizarea formei de organiza
re și retribuire a muncii în acord 
global și acord direct vin tocmai 
să stimuleze spiritul de inițiativă, 
să asigure introducerea rapidă, pe 
scară largă în producție, a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii.

Acțiunea de modernizare a pro
ducției care se desfășoară în a- 
ceastâ perioadă trebuie să determi
ne și la nivel macroeconomic lua
rea de noi măsuri in vederea di
minuării cheltuielilor de produc
ție, a economisirii resurselor ma
teriale ale societății.* In mod spe
cial trebuie avut in vedere ca prin 
balanțele legăturilor dintre ramuri 
să se asigure folosirea cit mai 
completă, eficientă a materiilor 
prime și materialelor introduse m 
procesele de producție. Conduce
rea partidului a atras în repetate 
rinduri atenția asupra necesității 
tipizării pe scară largă a produc
ției. astfel ca unele materiale, piese 
și subansamble să poată fi folosite 
la realizarea mai multor sorto- 
tipodimensiuni de mașini, utilaje 
sau instalații, ceea ce are efecte 
benefice și asupra consumurilor 
specifice.

ti- 
la 

în
că 

cel

se 
se- 
de- 
de

Realitatea dovedește Insă că a- 
ceastă acțiune de mare importan
ță pentru economia noastră na
țională nu s-a desfășurat cu a- 
ceeași intensitate, corelat în toate 
ramurile și sectoarele de activi
tate. Nu de puține ori, cadrele de 
conducere și specialiștii din unele 
unități constructoare de mașini 
susțin că nivelul consumului de 
metal a crescut deoarece metalur
gia nu mai produce o serie de 
podimensiuni 'de laminate. Și, 
prima vedere, lucrurile stau 
tr-adevăr chiar așa. Numai 
această situație are la origine
puțin două cauze care, de obicei, 
nu prea sint aduse in discuție. In 
primul rind, ea dovedește câ .tipi
zarea producției nu s-a făcut co
relat în metalurgie și în indus
tria construcțiilor de mașini. In al 
doilea rind. tipizarea s-a putut face 
maț ușor în metalurgie și se gă- 

' seștr- intr-un stadiu avansat, in 
timp ce în industria construcții
lor de mașini lucrurile sint ceva 
mai rămase în urmă. Așa 
explică faptul că au apărut o 
rie de neconcordanțe care au 
terminat creșterea consumului
metal. Dar aceasta nu din cauza 
acțiunii de tipizare în sine, ci a 
modului în care ea s-a desfășu
rat. Iată de ce, organele de sin
teză trebuie să urmărească etapă 
cu etapă cum se înfăptuiesc ma
rile acțiuni declanșate din indicația 
conducerii partidului, să coreleze 
acțiunile întreprinse intr-o ramură 
sau alta, astfel ca la nivelul eco
nomiei naționale să se obțină e- 
fectele prevăzute și pe deplin po
sibil de realizat.

In actuala conjunctură economi- 
mondială, cînd o serie de mate
prime se găsesc tot mai greu 

prețuri ridicate, în condiții- 
care în țara noastră — ale 

rezerve naturale sînt limita- 
au început să se exploateze 

cu con- 
in sub- 

reducerea 
în

la 
în

că 
rit 
Și 
le
cărei 
te — 
în ultimii ani resurse 
ținuturi tot mai sărace 
stanțe minerale utile,
cheltuielilor de producție și 
special a celor materiale are o im
portanță cu totul deosebită pentru 
înfăptuirea obiectivelor economi- 
cp-sociale pe care ni le-am pro
pus, a sarcinilor reieșite din direc
tivele Congresului al XIII-lea al 
partidului. Iată deci tot atitea ar- 
gumente care îndeamnă 
colectiv de oameni ai 
acționeze cu 
economisirea 
materialelor, 
bustibililor,
lor superioară, să asigure in felul 
acesta progresul neîntrerupt al e- 
conomiei noastre socialiste, crește
rea avuției naționale și bunăstarea 
întregului popor.

fiecare 
muncii să 

toate forțele pentru 
materiilor prime și 

a energiei și com- 
pentru valorificarea

sau

Grupai realizat de T. ION, Silvestri A1LENEI

onorate contractele și co- 
primite. Așa se face că 

încheierea lunii mai vor 
livrate suplimentar la ex-

modemizare a fa- 
se desfășoară în 
la Combinatul de

Preocupări • Inițiative • Rezultate
LITORALUL — bucuros 

de oaspeți 
litoralului românesc 
porțile pentru 

estival. Mai
Stațiunile 

și-au deschis 
peții sezonului 
pregătite, aprovizionate cu 
trebuie turistului in concediu 
excursie la mare, gazdele propun 
posibilități atractive de petrecere a 
timpului liber: programe de agre
ment și divertisment; excursii pe 
Canalul Dunăre — Marea Neagră 
și in alte zone de larg interes : 
Cheile Dobrogei, Delta Dunării, 
Histria, Adamclisi.

In luna mai, oaspeții litoralului 
beneficiază de importante reduceri 
de tarife la cazare, masă, transport 
pe C.F.R.

Informații suplimentare și bilete 
pentru luna mai pe litoral se obțin 
prin agențiile oficiilor județene de 
turism, ale I.T.H.R. București, co
mitetele sindicatelor din între
prinderi și instituții, precum și 
prin oficiile de asigurări sociale 
și pensii ale direcțiilor pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale.

S

• Oamenii muncii de la între
prinderea mecanică de material ru
lant din Pașcani au reușit să înde
plinească planul la export pe pri
mele cinci luni ale anului în numai 
patru luni și jumătate. „Secretul" 
acestui succes ? Buna organizare a 
muncii, preocuparea stăruitoare 
pentru înnoirea și modernizarea 
producției, promptitudinea cu care 
au fost 
menzile 
pină la 
putea fi 
port produse în valoare de peste 
un milion lei.
• Procesul de 

bricației care 
această perioadă 
articole tehnice din cauciuc Jilava 
are ca efect și sporirea producției 
destinate exportului. Printre altele, 
s-au montat sau sînt în curs de fi
nalizare o serie de linii tehnologice 
noi, cum sînt cele de fabricat fur
tuna de absorbție-refulare și cu-

rele trapezoidale. pe care se rea
lizează produse de înaltă calitate 
și tehnicitate, solicitate intens de 
unii parteneri de peste hotare. Do
vadă că planul la export pe 
perioada care a trecut de la înce
putul anului a fost depășit cu circa 
10 la sută.
• Prin calitatea ei, mobila 

realizată la Combinatul de prelu
crare a lemnului din Bacău s-a 
impus de mult pe piața externă. 
Solicitările sînt atit de mari incit 
la un moment dat s-a pus chiar 
problema măririi capacităților de 
uscare și croire a cherestelei și se
mifabricatelor din lemn. Dar în- 
trucît muncitorii necesari nu se 
puteau califica intr-un timp prea 
scurt, s-a recurs la mecanizarea 
unor operații care necesitau un 
mare consum de forță de muncă. 
Și iată că, în felul acesta, s-a reu
șit ca planul de export la mobilă 
pe perioada care a trecut de la în
ceputul anului să fie nu numai în
deplinit/ ci și depășit.

PROGRAME DE LARG INTERES, PROGRAME IN PUNĂ ACTUALITATE

Firul de borangic nu se deapănă de la sine
îndeletnicire cu vechi tradiții In țara noastră, seri

cicultura reprezintă unul din sectoarele de mare în
semnătate economică, asigurind, in condiții avan
tajoase pentru crescătorii gogoșilor de mătase (unități 
socialiste sau cetățeni), materia primă de bază pentru 
obținerea firelor de mătase.

Dată fiind importanța economică și socială a acestei 
Îndeletniciri, câ și condițiile naturale favorabile de 
care dispune țara noastră, plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, care a avut loc la începutul 
acestui an. a adoptat „Programul privind dezvoltarea 
sericiculturii in perioada 1986—1990“. document elabo
rat pe baza orientărilor și indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Programul — care cuprinde într-o viziune unitară sar
cinile ce revin tuturor factorilor cu 
domeniu — stabilește ca principal

atribuții in acest 
obiectiv creșterea

de Ia an la an a producției de gogoși de mătase, ast
fel îneît în 1990 să se realizeze un nivel de 16 000 tone, 
de 4 ori mai mult decît în acest an și de peste 20 de 
ori mai mult decît în 1985.

Atingerea nivelului de producție planificat presupu
ne așadar revitalizarea sericiculturii, in primul rînd 
punerea în valoare a experienței existente, în paralel 
cu ridicarea ei la nivelul noilor exigențe de randament 

. și eficiență, de creștere intensivă.
tn lumina acestor exigențe. Consiliul Național al 

Femeilor a organizat zilele trecute o consfătuire de 
lucru la Buzău, cu participant din toate județele țării. 
O consfătuire care a prilejuit un aprofundat schimb 
de experiență, 'de analiză critică și autocritică a rezul
tatelor inregistrate in producția 
du-se o serie de 
ta te practică.

sericicolă, conturîn- 
măsuri concrete de certă insemnă-

tivității sericicole au neglijat pînă 
acum — cum s-a subliniat și in ca
drul consfătuirii — extinderea pro
ducției in sistem gospodăresc, lucru 
reflectat și de faptul că anul trecut 
gospodăriile populației nu și-au 
onorat nici pe departe sarcinile de 
livrare la fondul de stat. Iată de ce 
consfătuirea, luind atitudine critică 
față de această stare de fapt, a făcut 
un larg apel la comitetele de femei, 
la celelalte organizații de masă și 
obștești, inclusiv la organizatorii 
producției sericicole, pentru a se 
ocupa mai mult de atragerea gospo
dăriilor populației in activitatea de 
creștere a gogoșilor de mătase. Prin 
popularizarea experiențelor avansa
te, prin organizarea de consfătuiri 
comunale ale comitetelor de femei, 
in care să se prezinte marile avan
taje economice ale sericiculturii, va 
trebui să se asigure ca fiecare fa
milie din mediul rural — și chiar și 
din unele localități urbane care dis
pun de condiții naturale favorabile 
— să realizeze anual o producție de 
cel puțin 4—5 kg de gogoși de mă
tase.

Avantajele sericiculturii în 
sistem gospodăresc. In raod 
distinct, in cadrul consfătuirii a fost 
reliefat faptul că, in nbua viziune 
de dezvoltare a sericiculturii, accen
tul va trebui pus pe acele forme de 
producție care asigură maximum de 
randament, cu cheltuieli minime. 
Dacă pină acum ponderea princi
pală o dețineau marile unități de 
producție (de stat și cooperatiste), 
pe viitor, fără să se diminueze con
tribuția acestor producători, va tre
bui să crească aportul gospodăriilor 
populației, al organizațiilor de masă 
și obștești. în acest an. bunăoară, 
gospodăriile populației, impreună cu 
școlile și căminele culturale (in care 
activitatea de producție este real:-' 
zată de organizațiile de femei, de ti
neret. O.D.U.S. ș.a.) vor trebui să 
asigure peste 60 la sută din totalul 
producției planificate, față de numai 
20 la sută în 1985.

Cu prilejul dezbaterilor, ca și al 
demonstrațiilor practice efectuate în 
mai multe comune buzoiene, s-a in-

sistat as'upra faptului că este mai 
economicoasă dezvoltarea sericicul
turii in locuințele sau in alte spații 
disponibile din gospodăriile cetățe
nilor, in unele încăperi din școli sau

Pe marginea consfătuirii 
de lucru organizate 

la Buzău de Consiliul 
Național al Femeilor

de la căminele culturale (mai ales 
că această activitate are un pronun
țat caracter sezonier, fiind și de 
scurtă durată — o lună pe an) de- 
cît să se cheltuiască fonduri de in
vestiții pentru realizarea de hale de 
producție în unități anume construi
te. In casa fiecărui sătean se poate 
amenaja la început de vară o încă
pere cu stelaje simple, pe care să se 
dezvolte viermii de mătase primiți

gratuit de la stat. Singurele îndato
riri ale producătorilor fiind asigu
rarea condițiilor de igienă (impuse 
de norrtiele tehnologice) și, bineîn
țeles , 
dud), 
mință 
3 kg 
care unitățile 
100 lei/kg. Gu 
cumentare s-a putut vedea Ia fața 
locului cum gospodari din comunele 
Cislău, Viperești, Măgura pot obține 
producții anuale de peste 100 kg go
goși de mătase, care le asigură ve
nituri nete de peste 10 000 lei.

Așa cum s-a subliniat cu prilejul 
consfătuirii, avantajele creșterii go
goșilor de mătase in sistem gospodă
resc (față de sistemul marilor uni
tăți de producție) decurg nu numai 
din costurile de investiții (care se 
rezumă în cazul gospodăriilor popu
lației doar la amenajarea 
lor), ci și din economia de 
muncă.

Cu toate că argumentele „_____
sînt incontestabile, organizatorii ac-

hrana necesară
Iar din 
se pot 
gogoși

(frunzele de 
fiecare gram de să- 
obține 1—2 și. chiar 
de mătase, pentru 
de achiziții r plătesc 

prilejul vizitei de do-

stelaje- 
forță de

practice

Duzi, cît mai mulți duzi in 
fiecare localitate I Dincol° de 
pasiune, în dezvoltarea sericiculturii 
este nevoie și de o bază materială 
adecvată. Dacă în privința reali
zării materialului biologic există o 
puternică rețea de complexe și sta
țiuni sericicole capabile să asigure 
cantități sporite de semințe, de noi 
hibrizi de viermi de mătase de mare 
randament, cu calități biologice su
perioare, in privința bazei furajere 
sint unele incertitudini.

Pe lîngă faptul că în multe loca
lități nu s-a făcut ■ incă o inventa
riere exactă a potențialului existent, 
se înregistrează nu puține cazuri, de 
tăieri necontrolate și nejustificate de 
duzi, ceea ce reduce considerabil ca
pacitatea de satisfacere a bazei fu-

rajere a sericiculturii. Luîndu-se 
atitudine critică față de asemenea 
situații, in cadrul consfătuirii s-a in
sistat asupra cerinței de a se realiza 
integral prevederile programului se
ricicol in ce privește plantările de 
duzi. Dacă, în perioada anterioară, 
ritmul mediu anual de extindere a 
plantațiilor a fost de circa 2 mili
oane duzi anual, pentru actualul 
cincinal se prevede un ritm mult 
accelerat — pe măsura cerințelor de 
creștere a producției de gogoși de 
mătase — respectiv de circa 13 mili
oane duzi anual. Alături de planta
țiile intensive se vor adăuga duzii 
plantați în gospodăriile populației, 
in unitățile silvice, școli, pe alinia
mentele drumurilor, pe alte terenuri 
improprii agriculturii.

în cadrul consfătuirii s-a subliniat 
totodată că, pentru a se putea pro
duce și livra întreaga cantitate de 
material săditor prevăzută pentru 
acest an și pe întregul cincinal,, este 
nevoie să se extindă in fermele se
ricicole metoda producerii de puieți 
și butași in solarii, metodă care — 
așa cum s-a putut vedea cu prilejul 
demonstrației practice de la comple
xul din Cislău — prezintă avantaje 
certe față de metodele clasice-de în
mulțire.

S-a cerut, de asemenea, comite
telor de femei ca, împreună cu pri
măriile comunale, să urmărească 
îndeplinirea integrală a programului 
de plantări, astfel incit in fiecare 
localitate să se asigure baza fura
jeră necesară dezvoltării sericiculturii.

Dezbaterile din cadrul consfătuirii 
s-au referit desigur și la alte aspec
te de care depinde creșterea produc
ției sericicole : de la problemele cer
cetării științifice dîn acest domeniu 
pină la cele ale contractării și achi
ziționării gogoșilor de mătase, de la 

■ problemele de asistență sanitar-ve- 
terinară pină la cele privind califi
carea cadrelor de indrpmare a pro
ducției.

Luind in discuție toate aceste----- ---------aspecte, participanțil la consfătuire au 
apreciat, în unanimitate, că există toate condițiile ca prevederile „Pro
gramului privind dezvoltarea sericiculturii în perioada 1986—1990" să fia 
realizate integral.

Mihai IONESCU, Stelian CHIPER. corespondentul „Seinteii
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ȚĂRANII
NOII REVOLUȚII 

AGRARE
— Mamaie, ce este acela 

țăran ?
Primărița comunei Gri

vița (Ialomița), Paraschiva 
Popescu, din părinți ță
rani, s-a născut și a trăit 
toată viața aici, la țară, 
în comuna care a ales-o 
primar. Fiica ei însă, că
sătorită la Călărași, e, de 
acum, orășeancă. Fjica are 
și ea pn fiu. Băiatul, 
aflat la virsta lui „ce ?“ 
și „de ce ?“ (4 ani), năs
cut la oraș, a auzit vor- 
bindu-se despre țărani, dar 
nu știa deciț, poate, că ei 
s-ar afla cam pe unde 
trăiește bunica. De aceea 
el a prins momentul unei 
vizite la Călărași a bunicii 
și a „taxat-o“ fără drept 
de apel :

— Mamaie, ce este acela 
țăran ?

Primărița-bunică a făcut 
ochii mari și a rămas o 
clipă fără replică. Tocmai 
pentru că îi cunoaște bine 
pe țărani, întrebarea i s-a 
părut grea. A dat unicul 
răspuns ce 1 se putea da 
unui copil de patru ani, 
născut și crescut la oraș :

— O să te iau cu mine 
la Grivița, cîteva zile, ca 
să-i cunoști pe țărani.

Și chiar l-a luat. I-a 
arătat cimpul cu semă
nături și cu țărani coope
ratori care prășeau ori in
stalau și montau, de la 
hidrant la hidrant, aripile 
de ploaie, i-a arătat trac
toarele, i-a făcut cunoș
tință cu mecanizatorii, cu 
îngrijitorii de animale, cu 
inginerii agronomi și zo- 
otehniști, cu electrome
canicii de la sistemul da 
irigații.

întrebarea lui Cătălin

venind cel mai adesea 
dintre țărani, este, fără 
îndoială, el însuși țăran, 
expresie elevată a condi
ției sociale, profesionale, 
spirituale a țăranului.

La marile sisteme de 
irigații și desecări care au 
împînzit cu o nouă rețea 
hidrografică întinsele tim
pii (aproape trei milioane 
de hectare teren arabil 
sint azi irigate) lucrează 
un impresionant eșalon de 
muncitori și tehnicieni 
specializați in întreținerea

mensiuni și condiții, 
vița este obiectul 
teribile coincidențe 
grafice: aproximativ 60 km 
de Călărași, aproximativ 
60 km de Buzău, aproxi
mativ 60 km de Urziceni, 
aproximativ 60 km pină la 
Dunăre. Și al unui foarte 
frumos simbol : a fost în
temeiată în 1882, de către 
țărani care, ca ostași ai 
armatei române, au parti
cipat la cucerirea 
Grivița, în 
dependență

Grl- 
unor 
geo-

murit

redutei 
războiul de i.n- 

(Mihai Jipa,

de-al meu i-au 
citeva zile patru copii 
cei șase. Se Întorcea 
la 
mort pe un altul... 
mi-a fost cumplit de 
să îndur...

Puneți alături de 
sele bătrinului învățător o 
realitate la care am fost, 
vrind-nevrînd, martori, în 
comuna Grivița, în cele 
două zile petrecute de noi 
acolo, la mijlocul lunii 
mai, anul curent.

Nu mai plouase de peste

In 
din 
de 

cimitir și găsea acasă 
Asta 
greu
spu-

era. desigur, o întrebare a 
inocenței. Totuși ea rămî- 
ne perfect valabilă și 
pentru omul vîrstelor ma
turității. Preluînd-o, am 
adresat-o altor zeci de oa
meni implicați in viața 
economică și socială a sa
tului. Nu de dragul ei. ci 
pentru că e o întrebare 
justificată,
, Dicționarele, chiar și 
cele moderne, 11 definesc 
pe țăran ca pe o persoană 
care trăiește în mediul 
rural și își cîștigă exis
tența prin cultivarea pă- 
mîntului și creșterea ani
malelor. Ar fi fost, poate, 
de ajuns in urmă cu 30— 
40 de ani. Azi, noțiunea 
de țăran e cu mult mai 
complexă. Dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, 
mijloacele tehnice evolua
te și tehnologiile noi din 
agricultură, noua condiție 
șocialâ și culturală a sa
tului au determinat schim
bări profunde în profilul 
țăranului român ; profesia 
de țăran (da, acum se 
poate vorbi cu adevărat 
despre o profesie de ță
ran) a suferit modificări 
de esență.

Ce este țăranul astăzi ? 
ba Grivița, la Smirna, 

la Gheorghe Doja, la Dor 
Mărunt, la Chirnogi în 
Bărăgan, la Luncavița sau 
la Peceneaga în Dobrogea, 
la Poiana Mare șau la 
Dăbuleni în Oltenia, la 
Odoreu sau la Șăulia de 
Cimpie în Transilvania, in 
satele de pe întregul cu
prins al cîmpiilor Româ
niei îi puteți vedea iarna 
pe țăranii cooperatori mer- 
gînd cu caietul in mină 
la cursurile agrozootehnice 
și învățind. Descifrind le
gile biologiei, mecanismul 
intim al creșterii plantelor 
și animalelor și căile di
rijării ei. Pentru că țăran 
astăzi este omul care stă- 
pînește tehnologiile agri
cole moderne.

Ce este țăranul astăzi ?
La Luncavița (Tulcea), 

în primăvara asta, cînd se 
topea ultima zăpadă, i-am 
văzut pe cei 56 de mem
bri ai secției de mecaniza
re fremătind in jurul ma
șinilor lor pe care toată 
iarna le reparaseră cu gri
jă, le dichisiseră, iar acum, 
simțind in nări aerul pri
măverii, ardeau de nerăb
darea de a porni peste 
timpuri să discuiască, să 
grăpeze și să semene... 
Pentru că, preluînd, cu 
puternicele și modernele 
mijloace mecanice pe care 
le stăpînește, munca rudi
mentară de ieri a pluga
rului și ridicînd-o la pu
terea... miilor de cai pu
tere, țăran este și mecani
zatorul. Mecanizatorii sint 
zeci și zeci de mii în 
România de azi.

Ce este țăranul astăzi ? 
Inginerul agronom era 

o prezență rară, extrem de 
rară în satele României. 
Găsiți astăzi, nu unul, ci 
mai multi ingineri agro
nomi, nu unul, ci mai multi 
ingineri zootehniști sau 
medici veterinari in fie
care sat, in fiecare uni
tate agricolă. El. specialis
tul agricol, competent și 
implicat cu mari răspun
deri în elaborarea și apli
carea strategiei producții
lor agricole intensive, pro-

producții ale agriculturii intensive
Spre marile

<• ■■
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„Pornind de la dotarea tehnică și experiența pe care o avem — ne spunea 
tovarășul Vasile Berbecel, secretar al Comitetului județean de partid Ialomița - 
planul nostru pe acest an, la culturile agricole, este considerabil sporit față 
de alți ani. Noi dorim și chiar facem totul pentru a obține încă mai mult. 
Vrem ca pe toată suprafața de porumb irigată, 50 000 de ha, să scoatem 
20 de tone de știuleți la hectar. La soia - 3 500 kg la hectar, la floarea- 
soarelui - 3 500, la sfecla de zahăr, pe un sfert din suprafață, cel puțin 50 de 

tone ia hectar"

și buna funcționare a In
stalațiilor (stații de pom
pare, canale, conducte, hi- 
dranți etc.). Mecanici, e- 
lectromecanicl, hidrotehni
cieni... Pentru că provin 
dintre țărani și, mai ales, 
pentru că se află, prin tot 
ce* fac, în slujba unei 
agriculturi moderne, ță
rani sînt șl ei. Țărani sint, 
astfel, și lucrătorii la
boratoarelor agrochimice și 
tehnicienii oficiilor fitosa- 
nitare, cadastrale, de car
tare etc., etc. Țăran este 
și economistul de fermă, 
și contabilul C.A.P.-ului, 
și profesorul de agricul
tură de la școala generală 
a satului.

Țăran este, prin marile 
răspunderi pe care le 
poartă asupra întregii des
fășurări a activității, ac
tivistul de partid numit in 
funcția de președinte al 
consiliului unic agroin
dustrial, de stat și coope
ratist.

Profilul profesional, so
cial, cultural al țăranului 
este 
vers 
pre 
petrecute în lumea satului 
românesc contemporan, 
sub incidența dezvoltării 
economice și sociale com
plexe.

— Mamaie, ce este acela 
țăran ?

Nu e foarte sigur că 
cetățeanul Cătălin, în vîr- 
stă de patru ani, a izbutit 
să-1 deosebească prea 
mult de orășeanul pe care 
îl vede în fiecare 
fereastra blocului 
Călărași.

Și acum să .______
toate aceste lucruri prin- 
tr-un reportaj dintr-o sin
gură comună a Bărăganu
lui, reprezentativă pentru 
destinul agriculturii și 
satului românesc in evo
luția sa din ultimele de
cenii. Este chiar comuna 
pe care a vizitat-o Cătă
lin : Grivița, județul Ialo
mița. Va fi un reportaj 
din secvențe ce vor părea 
disparate, dar pe care ci
titorul va ști să le cuprindă, 
desigur, ca pe un întreg.

★
Comuna este 

din trei sate : 
Smirna, Traian, 
cițiva kilometri 
altul. Apropiate și ca di-

cu

i

astăzi extrem de di- 
și ne vorbește des- 
schimbările profunde

Stoica lancu, Dumitru Bîl- 
biie, Niță Cărbuneanu, 
Gheorghe Marchidan, Bra- 
tu Vasile). De aceea a 
purtat, de la început, nu
mele redutei la a cărei 
cucerire s-au acoperit de 
glorie țăranii-oșteni, care 
au fost împroprietăriți 
apoi în inima Bărăganului. 
Descendenții lor alcătuiesc 
o mare parte a locuitori
lor de azi. O istorie 
valoare de legendă.

Tot un amănunt de Is
torie, dar mai recent — 
1946. Istorisește bătrînul 
învățător pensionar Moise 
Bercea din satul Smirna :

— A fost secetă mare, 
cumplită, în ’46. Foametea a 
fost atit de mare ! M-am 
dus la Buzău și am dat 
toată leafa mea de învăță
tor pe o dublă de mălai. 
Dar nu asta a fost drama 
cea mare pentru mine și 
pentru soția mea care era 
moașă... Drama cumplită 
a fost cînd am văzut că 
mureau de foame copiii pe 
care soția mea îi ajutase 
să vină pe lume, iar eu 
îi învățam carte și să 
devină oameni. Unui vecin

60 de zile. In Bărăgan se 
instalase seceta. Și totuși, 
nici unul dintre semnele 
ei distinctive nu erau vizi
bile in cele trei sate ale 
comunei. Mergem pe dmp, 
într-un docar, cu ingine
rul agronom Constantin 
Matei, președintele C.A.P. 
Smirna. Omul nu are nici
decum aerul celui îngrijo
rat, cum ar fi fost firesc 
pentru un agricultor pe 
timp de secetă. Privește in 
liniște timpul și zîmbește 
mulțumit. De pe întin
derea fără sfîrșit a lanu
rilor, sub soarele arzător 
al amiezii, vine o boare 
fierbinte și..., umedă, tn 
stingă și în dreapta dru
murilor noastre din timp, 
lanuri de grîu, de orz, de 
lucernă. de un 
chis. Tulpinile 
crescut mari și 
a dat și spicul 
greu.

— Da, da — i 
mai mult pentru 
o să facem anul 
producție bună de păioase. 
Poate chiar foarte bună...

Certitudinea și liniștea 
lui au un temei cum nu

verde În
dese au 
viguroase, 
bogat și

elspune
i sine

ăsta o

solid : cit 
ochii, timpia e 

și mii 
jeturi cu apă. Țăcăni - 
sacadat al aspersoare- 
și susurul apei se aud 
peste tot, se împle- 

muzică a 
liniștitoa- 
porni în 

impinzi 
cimpia, venind pe bicicle
te sau în căruțe, echipele 
de udători să mute ari
pile de ploaie.

întreaga suprafață agri
colă a comunei (10 554 ha) 
este irigată. Puse cap la 
cap, canalele și conductele 
pentru irigații ar însuma 
o distantă egală 
metrul județului.

De dimineață 
sem, la Slobozia, 
secretarului cu problemele 
agriculturii al comitetului 
județean de partid, ingi
nerul agronom Vasile Ber
becel (el, fiu al satului 
Smirna, a fost mulți ani, 
la el în sat, președinte al 
C.A.P., timp în care coo
perativa a ajuns la pro
ducții de cereale record). 
Un telefon a întrerupt con
vorbirea noastră :

— Da — spunea in re
ceptor secretarul — luni, 
ședință de comandament... 
Dar pină atunci să se con
tinue udatul... Da, peste 
tot, toate sistemele, toate 
culturile. Să meargă iri
gațiile in plin 1

In județul Ialomița, su
prafața agricolă amenaja
tă pentru irigații era, în 
1965, de 17 055 ha. Azi ea 
este de zece ori mai mare: 
178 672 ha. Pe canalele 
principale deschise 
sistemelor de irigații 
județ, dacă ar fi 
bile, s-ar 
pe distanța de 
(București — Constanța). 
Dacă adăugăm și conduc
tele Îngropate, atunci lun
gimea totală egalează a- 
proximativ conturul Româ
niei. Nu doar în județul 
Ialomița, ci aproape în în
tregul Bărăgan, ca pe mari 
părți din întreaga Cimpie 
Română, ca aproape în 
întreaga timpie a Olteniei, 
ca în aproape întreaga 
Dobroge, ca pe terasă, dar 
și în Insula Mare a Brăi
lei, ca in Banat, ca în ati- 
tea alte mari timpii din 
România, pămîntul este 
străbătut, la suprafață ori 
sub nivelul cormanei plu
gului de vasta rețea hi
drografică a marilor siste
me de 
printr -un 
investiții, __ _________
în ultimele două decenii.

\ ★
Nicolae Miu, președin

tele C.U.A.S.C. Grivița» de 
32 de ani activist de partid 
numai și numai în această 
comună (aici își are, 
de 32 de ani, și familia) 
s-a trezit și astăzi, ca in 
fiecare dimineață, la ora 
4.30 (ceasul său deșteptă
tor e fixat, de ani mulți, 
la această oră. „Cred că a 
și înțepenit acolo"). A 
trecut, ca în fiecare di
mineață, prin sectoarele 
zootehnice ale celor trei 
C.A.P.-uri, ca și pe la ha
lele A.E.I. de la Smirna 
(asociația economică in- 
tercooperatistă de creștere 
a găinilor ouătoare) și, la 
6,00, era la primărie.

u— Ce este țăranul as
tăzi ? l-am întrebat.

A zimbit :
— Frumoasă întrebarea.
— A pus-o un copil.
— Țăranul ? Este omul 

care muncește și iubește 
pămîntul, care nu știe și 
nu poate să lase nefolosit 
un centimetru 
pămînt. 
noastre 
ele își 
spiritul

se poate mai 
vezi cu 
fulgerată de sute 
de 
tu) 
lor 
de se 
tesc intr-o nouă 
cimpiei, tonică, 1 
re. Din sat vor 
curînd și vor

cu peri-
ne afla- 
în biroul

ale 
din 

naviga- 
putea călători 

250 km

irigații create, 
uriaș efort de 
mai cu seamă

pătrat de 
Țăranul zilelor 

are ambiții mari, 
au rădăcina in 

epocii si în

zi de la 
său din

ilustrăm

alcătuită 
Grivița, 

aflate la 
unul de

r*

*
ț
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Aspirația urbanizării devine fapt concret

X"

■

:x;

ii i
yOV.

Iii

va

•• <

In plin proces de urbanizare, comuna Grivița și-a construit primele blocuri cu apartamente moderne. Ele se 
adaugă locuințelor noi ale cooperatorilor de aici, ale cooperatorilor din întregul județ, frumoaselor case noi 
care au dat o înfățișare nouă tuturor satelor. Pe întregul județ s-au construit, între 1965 și 1985, un 

număr de 11 238 de case noi

punderile pe care 1 le-a 
dat agricultorului partidul 
nostru. Ei, țăranii, adică 
toți cei care participă la 
obținerea producțiilor 
gricole si zootehnice. în
făptuiesc 
agrară, care înseamnă per
fecționare, strădanie pen
tru folosirea cu randament 
maxim, după rigorile unei 
agriculturi moderne, in
tensive, a tuturor mijloa
celor de producție, in
ventar tehnic, tehnologii, 
chimizare, irigații, soiuri, 
rase. Rațional, cu inteli
gență, cu ambiție...

— Ambiție ?
— Da, cercetați, aici, la 

noi, o relație interesantă 
stabilită între C.A.P. Gri- 
vița și C.A.P. Smirna, un 
soi de concurență...

★
Discuție cu inginerul 

agronom Constantin Pâs
laru, președintele C.A.P. 
Grivița (35 de ani, fiu âl 
satului).

— ...Am fost mai 
stagiar la Miloșești, 
vecini. Pe urmă am cerut 
să vin la mine în sat. Din 
’79 pină acum mai bine de 
un an, inginer-șef, 
președinte la C.A.P. 
vița. Am avut de 
început ambiția să-i ajun
gem pe cei

— De ce? 
parte ?

— Erau 
mult n-or 
să fim și

a-
noua revoluție

de la Smirna. 
Erau mai de-
mai sînt. Dar 

să mai fie, că o 
noi lingă ei.

— Cum ?
— ...Păi au șl fost 

cînd, la unele' culturi, 
făcut mai mult decît 
Acum doi ani la floaTea- 
soarelul, de exemplu. Și 
altele. Avem același fel de 
pămînt și aceleași condi
ții. Totul e să avem și 
aceeași 
chiar mal 
disciplină, ba chiar 
drastică... ?’ 
fie. La Smirna au 
bine cu zootehnia de mult. 
Au acuma peste 4 000 
litri de lapte pe cap ... 
vacă... Dar ne punem și 
noi la punct. Veniți să 
vedeți vacile, organizarea, 
să ne vedeți lucerna pe 
care tocmai o cosim... Ve
niți să vedeți cum ne mo
dernizăm grajdurile... Am 
fost și am luat modelul 
de la cea mai bună fermă 
din județ.

— Auziți ce spune pre
ședintele Pâslaru, de la 
Grivița...

Inginerul Matei. pre
ședintele de Ia Smirna, 
rîde :

— Dar ce, credeți că noi 
o să stăm

Cititorul 
desigur, în 
o stare ce 
nită astăzi 
de unități agricole 
treaga țară : starea 
biție și de emulație, 
censiune spre 
tură de tip 
agricultură a eficienței și 
rentabilității maxime, cu 
cele mai mari producții ce 
se pot obține prin mijloa
cele moderne ce-i sint 
astăzi puse la dispoziție ! 
Prin competentă. Prin 
biție.

organizare. ba 
bună, aceeași 

mai 
Și începe să 

mers

masă din curte, sub o co
pertină dintre două aca
returi (casa mare, nouă, cu 
patru camere și o veran
dă, cu baie, apoi o casă 
mai mică, tot . nouă, cu 
două camere, și bucătărie). 
Mai încolo — garajul. In 
garaj — „Dacia 1300". în 
spate, adăpostul pentru

mult șl nu ieșea nimic. 
Odată, cind eram prea 
trudită, am plins. Și tata 
zice: „De ce plingi? N-ați 
vrut voi pămînt să mun-' 
cim ?
dijmă, 
n-am 
vrut să trăim... 
și-acuma, nu-i vorbă.

Iapa, am luat in 
munciți !“ Noi 

vrut părnint, am 
Muncim

Smirna. Grădiniță

ne

de 
de

Cum cresc... viitorii țărani

Aici sintem Ia 
struită din fondurile cooperativei, 
(adecvat programului de muncă 
masă gratuită pentru 120 de preșcolari. Grădinițe 
și creșe s-au creat în toate satele județului. Numai 

grădinițele sînt 108

de copii, 
oferă program 
al părinților) și

pe loc ?
va recunoaște, 

situația aceasta 
poate fi întîl- 

în sute și sute 
din în
de am- 
de as- 

o agricul- 
superior, o

am-

(a- 
așa, 
fost

★
Duminică dimineața 

dică mai spre prînz, 
pentru că familia a 
de dimineață pe timp, la
irigații), acasă la țăranul 
cooperator Badea Fetecău, 
șef de echipă la ferma 
unu vegetală de la C.A.P. 
Smirna. Discutăm

Pentru zootehnie

aceasta fotografie - C.A.P. Smirna - producția anuală de lapte pe cap de vacăunde s-a realizat
peste 4 000 litri. Pe întregul județ, producția delapte era, în 1965, de 789 900 litri, in 1985, deci două- 

asemănătoare - la întreaga producție

Aici,
e de
zeci de ani mai tirziu, ea a ajuns la 1 478312 litri.Creșteri 

zootehnică

* 

k

animale și păsări (tăurașl, 
vaci, porci, curcani, găini). 
El, Badea, 52 de ani ; 
1,90 m. Soția, cu cițiva ani 
mai tînără, 1,85 m. Fecio
rul cel mare, 26 de ani, 
1,90 m (mai are doi frați 
de aceeași... talie. Hotărit: 
ne aflăm într-o familie de 
„uriași").

— Cum vă socotiți ? 
Săraci sau bogați ?

— Păi, dumneavoastră nu 
vedeți ce-i aici ? Am stri
cat casa de la tata, 
ce era aici. Era o 
cam cum ar fi un 
din vechime... tn 
noi am adus mobilă 
covoare, 
de 
re, 
ce 
Și

și tot 
casă 

grajd 
casele 
nouă,

frigider, mașină 
spălat, două televizoa- 
tranzistoare, de toate, 

mai... Pe urmă am luat 
mașină...

— Da’ am și muncit, șl 
eu și soțul și copiii 1, — 
adaugă femeia care pină 
atunci, tot trebăluind prin 
curte, părea că nu ia 
seama la discuția noastră.

— Da, am muncit și 
muncim tot ce trebuie. 
Mai demult au fost și ani 
cind... Așa e : nu prea 
mergea C.A.P.-ul. Pe urmă 
însă, n-a fost an să nu 
luăm la lichidare 30 000— 
40 000...

— Acu’ doi ani — spune 
femeia — am luat 35 000, 
am chitanța, acu’

— Copiii ?
— Trei băieți, 

școli profesionale 
rești. Cel mare, 
mai multe meserii, acu’ e 
electromecanic la irigații, 
la noi, aici. Uite-1 colo, 
adapă tăurașii. Da’, nu-ș 
ce are că nu se mai în
soară odată. Stă casa pus
tie... Or să-,1 însoare 
babele... Al doilea, Vasile, 
are și el mai multe me
serii. Acu’ e instalator la 
Slobozia. E însurat, are 
copil, are apartament, e 
mulțumit. Al treilea. Iu
lian, e clasa a X-a, aici, 
în sat. O să-1 duc la Țăn- 
dărei la profesionala de 
electromecanici, că vrea și 
el să fie tot ca nen-su 
Ion, la irigații. Mie mi-ar 
plăcea să-i am pe toți aici, 
și așa am vrut să cumpăr 
și casa lu’ Buștereasa, că 
era de vînzare, poziție 
bună...

In sfîrșit, femeia 
oprește din treburi și 
aproape :

— Cind eram la
acasă munceam atît

o aduc...

Doi cu 
la Bucu- 

Ion, are

se 
vine

tata 
de

se cunoaște. Cînd copiii 
smt mai mofturoși la min- 
care le zic : „Ei, lasă, că 
vă face mama niște turtoi 
să-l mîncați cu apă, cu 
oțet, și cu ceapă verde, 
cum mîncam eu cînd eram 
ca voi..." Da’ se uită la 
mine chioriș : nu le vine 
a crede...

El :
Trecea cîte o jumătate 

de an și n-aveam cinci lei 
in buzunar. Acum, tind e 
meci la Slobozia, feciorul 
ia la el sutele de lei. Și 
pe ăla mic, de o șchioapă, 
dacă il cauți, are oricind 
zece lei în buzunar.

— Ce v-ați cumpărat de 
la Praga, cind ați fost în 
excursie ?

— Să vă spun ? Foarfece 
de vie mi-am luat. Și 
ibric de ăla de-1 bagi in 
priză și fierbi iarna țuică... 
Zău.

Badea Fetecău și soția 
«a, mereu printre fruntașii 
în producție, au participat 
la mai toate excursiile in 
străinătate organizate de 
cooperativă pentru frunta
șii ei. în Cehoslovacia, 
R.D.G., Ungaria, U.R.S.S., 
Bulgaria.

La plecare, feciorul cel 
mare, Ion, era la poartă, 
cu niște prieteni.

— Cind
— Cred 

mai scap, 
în șoaptă. 
6ă le

De

te insori ?
că anul ăsta nu 
Dar, vă rog, mai 
La ai mei vreau 
o surpriză.

Ați :
familia

fac
fapt, știau.

★
recunoscut casa 

i de mai sus ?
#i 
O 

găsiți, în mii și zeci de mii 
de exemplare, în tot Bă
răganul, ca și în Oltenia, in 
Dobrogea, ca și în Tran
silvania, în sute și sute de 
sate.

Căci și aceasta face parte 
din viața țăranului de azi.

★
într-o monografie mai 

veche a satului Grivița se 
scrie : „Țăranii lucrau la 
moșieri în dijmă, primind 
două părți din cinci și 
fiind, pe de-asupra, obli
gați să facă reșfet pentru 
pămîntul în dijmă".

— Ce este reșfetul ?
La întrebarea 

n-au știut să ne 
nici unul dintre 
sub 50 de ani 
i-am întrebat. Urmele a- 
celui trecut amar s-au 
șters, rănile s-au închis.

aceasta 
răspundă 
locuitorii 
pe care

Statistică și alte date la 
nivel comunal : 7 644 lo
cuitori. Populație ocupată : 
4 860. Calificați : 1 800.
Specialiști agricoli : 34.
Cadre didactice : 96. Me
dici : 7 (atîți erau, în 1939, 
in toată 
dețului 
din trei 
Locuințe 
de ani), 
15 km conductă 
potabilă, 
proprietate personală. La 
C.E.C. se depun anual, de 
către cetățeni, 50 mii. lei. 
La biblioteci comunale : 
20 000 de volume.

Pentru rezultate în pro
ducție, unităților economice 
din comună li s-au decer
nat 6 (șase) titluri de Erou 
al Muncii Socialiste. Două 
pentru C.A.P. Smirna, 
două pentru C.A.P. Grivi- 
ța. unul pentru S.M.A. Gri- 
vița, unul pentru C.A.P. 
Traian.

Comuna aceasta din 
exact centrul geografic al 
Bărăganului este, pentru 
ce și cum muncește și 
produce, pentru cum se 
dezvoltă, pentru cum își 
gindește viitorul, un proe
minent centru al dezvol
tării socialiste.

★
Discuție cu primărița 

Paraschiva Popescu :
Cum ați văzut, mun- 
— spune ea. Atitea 
de făcut ! Avem sar- 
atît de 
făcut

zona rurală a ju- 
lalomița). Unul 
locuitori învață, 
noi (ultimii 20 
1 060 din 2 760. 

de apă 
186 autoturisme

cinî
am r _ __ ____
puțin. Abia cind reușești 
să realizezi _ __ 1_
lumea îți dai seama cit de , 
mult se poate face, cit de 
mari sînt posibilitățile. 
Am înțeles că se poate și 
vrem să facem de anul 
ăsta, orice ar fi, produc
ții intensive pe toată su
prafața. Asta înseamnă 
muncă, organizare, înseam
nă să nu lăsăm nefolosită 
nici o posibilitate 
ce facem să 
scrie la carte.

— Comuna ? 
imagine a ei

— Avem proiecte con
crete. Ați văzut, am con
struit două blocuri cu 32 
de apartamente. Anul ce 
vine mai avem de construit 
27 de apartamente. Apoi 
avem de construit o casă 
de cultură, alte 90 de a- 
partamente, să extindem 
rețeaua de apă și să rea
lizăm prima rețea de ca
nalizare. Sint în plan o 
fabrică de confecții și o 
mică întreprindere de e- 
lectrobobinaj, la S.M.A. o 
întreprindere de reparații 
pentru mașini agricole din 
tot județul. Sînt încă multe 
de făcut, acum, cind am 
prins gustul perspectivei, 
cind știm ce sintem inci nd 
stare.

mari 
pină
ceva

1 Că ce 
acum e
mai ca

și tot 
fie... cum
Aveți o 

de viitor ? 
proiecte

★
Istorisește Miliriton Trif, 

directorul S.M.A. Grivița 
(anul acesta a împlinit 60 
de ani, a venit în Bărăgan 
în 1952, la Grivița, pentru 
a întemeia stațiunea de 
mecanizare) :

— Cind am adus aici, la 
Grivița, prima combină de 
recoltat păioase, cooperati
va era și ea pe la în
ceputuri, avea multe brațe 
de muncă. Țăranii 
învirtit în 
întrebat ce 
asta și tind 
trebat foarte ___ .
„Păi dacă asta seceră și 
treieră, noi ce mai facem?" 
Și pină să punem noi ma
șina în stare de funcțio
nare, în două nopți_
cosit ei tot griul coope
rativei. Se tc.------
tr-adevăr că nu . _ __
avea ce face ? N-aveau în
credere in mașină ? N-am 
aflat, * 
mentalitatea 
Intre timp, 
aici multe 
mecanizatori 
neri. Acum, ___ _____
să se întîmple să întirziem 
o oră cu intrarea combine
lor în lan !

Ce este țăranul astăzi ?
Este omul care a în

vățat să gindească în ter
menii modernizării agri
culturii !

★
Pierind spre Călărași și 

deci despărțindu-se de 
Grivița, Cătălin, copilul 
născut și crescut Ia oraș 
i-a spus ferm bunicii :

— Mamaie, țăran am să 
mă fac !

Meseria și condiția de 
țăran pot fi seducătoa
re. De unde fusese... ceea 
ce! nu mai e nevoie să ex-, 
plicăm aici.

s-au
jurul el, au 
face mașina 

au aflat au în- 
intrigați : 

Și

au
Se temeau în- 

vor mai

Important este că 
s-a schimbat, 
am calificat 
generații de 

și combi- 
să nu cumva

Mihai CARANF1L
Mihai V1SO1U
Foto : S. Cristian
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TINERETUL REVOLUȚIONAR Educarea patriotica a elevilor
prezență activă, hotărîtă, în primele

rînduri ale luptei antifasciste
50 de ani de Ia procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de Ia Brașov

In anul gloriosului jubileu al partidului, se 
împlinesc 50 de ani de la procesul luptători
lor comuniști si antifasciști desfășurat Io Bra
șov in mai-iunie 1936, moment cu profunde 
semnificații, înscris cu litere de aur in istoria 
partidului, in cronica luptei revoluționare din 
țoro noastră împotriva fascismului și războiu
lui, pentru apărarea democrației, independen
ței și integrității țării.

întreaga desfășurare o procesului de Io Bra
sov a ilustrat cu putere adevărul că in parti
dul comunist poporul iși aflase stegarul luptei 
pentru împlinirea aspirațiilor sale vitale, pen
tru salvgardarea intereselor fundamentale ale 
țării, acesta situmdu-se cu consecvență in frun
tea forțelot care se împotriveau fascismului, 
războiului, revizionismului - comandament ma
jor al acelor ani. Totodată, procesul de la 
Brașov a aratat cu tărie că in rindurile parti
dului se formaseră și căliseră militonți comu
niști cu convingeri revoluționare ferme, profund 
devotați cauzei partidului și poporului, adine 
încrezători in justețea, in izbinda acesteia. Prin 
toate acestea, procesul de la Brașov, ca și

CO- 
po-

alte procese intentate in acea perioadă 
muniștilor, au sporit necontenit prestigiul 
litic al partidului comunist, ou intărit convin
gerea maselor largi populare că acesta 
singura forță politică aptă să le conducă 
biruința dreptelor lor aspirații.

In cadrul acestui proces s-ou ilustrat 
o dată înaltele trăsături politjco-inorale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — patriotismul 
inflăcărat, principialitatea comunistă, abnega
ția și dirzenia revoluționară,' neinfricarea în 
luptă, maturitatea politică, toate acestea găsin- 
du-și expresia in raptul că - prin .acțiunea sa 
hotărîtă. prin exemplul său de dirzenie și curaj 
în frunteo grupului de tineri comuniști și an
tifasciști — procesul de Io Brașov o. fost trans
format intr-o tribună de luptă de fa care s-au 
făcut auzite chemările partidului, s-o eviden
țiat atașamentul său nestrămutat față de idea
lurile eliberării sociale, independenței și inte
grității țării, dejucindu-se astfel încercările au
torităților de o discredita în ochii opiniei pu
blice partidul comunist țlncredințindu-i-se ro
lul principal in prientarea procesului, tovarășul

este 
spre

incă 
ale

Nicolae Ceaușescu a devenit din acuzat acu
zator, demascind primejdia fascismului și a 
războiului, chemînd la unirea tuturor forțelor 
democratice și patriotice pe o platformă co
mună de luptă antifascistă, cerind lărgirea drep
turilor democratice, imbunătățirea stării mate
riale și spirituale a maselor - condiții funda
mentale pentru însăși întărirea capacității de 
apărare și rezistență ale țării.

■ Prin toate acestea, ca și piin largul său-ecou 
în opinia publică, procesul de la Brașov o con
tribuit Io amplificarea stării de spirit antifas
ciste o maselor, la activizarea unor noi cate
gorii sociale, la mobilizarea mai puternică a 
oamenilor muncii la acțiune antifascistă hotări- 
tă, stăruitoare.

In acest prim articol consacrat aniversării a 
50 de ani de la procesul de ia Brașov ne propu
nem să evocăm momente semnificative din lupta 
desfășurată în ocei ani de tineretul revoluționar 
împotriva fascismului și a războiului, sub stea
gul glorios al partidului nostru comunist, lupta 
in cadrul căreia procesul de acum 50' de ani 
se înscrie co un înălțător și vibrant moment.

Mișcarea revoluționară și demo
cratică a tineretului, parte integran
tă a mișcării muncitorești din Româ
nia. iși are rădăcinile in trecutul fră- 
mintat al istoriei noastre, in lupta 
poporului român pentru dreptate so
cială. unitate și libertate națională. 
„Tineretul — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român 
— prin dinamismul și receptivitatea 
sa la idealurile de libertate și drep
tate socială, la schimbările înnoi
toare, a reprezentat întotdeauna 
de-a lungul istoriei un însemnat 
factor al progresului societății, llin 
veac in veac, el a preluat și dezvol
tat virtuțile și tradițiile înaintate 
ale poporului, înfruntând greutăți, 
dind nenumărate jertfe, el a jucat 
un rol de seamă in lupta împotriva 
asupritorilor, pentru dezrobirea so
cială, pentru cucerirea' și apărarea 
independenței și suveranității națio
nale".

Activitatea de organizare a tinere
tului revoluționar, democratic din 
țara noastră a fost indisolubil legată 
de evoluția mișcării muncitorești și 
socialiste, de afirmarea clasei mun
citoare drept forța cea mai înaintată 
a societății. Legătura nemijlocită cu 
mișcarea muncitorească și socialistă, 
îndrumarea permanentă de care s-a 
bucurat mișcarea de tineret incă de 
ia începuturile ei au constituit fer
mentul care a grăbit maturizarea 
sa politico-ideologică.

Lupta revoluționară a tinerei ge
nerații desfășurată sub conducerea 
partidului clasei muncitoare a intrat 
intr-o etapă nouă, superioară după 
făurirea in mai 1921 a Partidului 
Comunist Român. Din primele 
momente ale existenței sale, _parti
dul comunist și-a asumat răspun
derea pentru formarea, creșterea și 
educarea tineretului in spiritul prin-’ 
cipiilor comuniste, al luptei, pentru 
construirea unei noi societăți mai 
drepte și mai bune.

Crearea Uniunii Tineretului Co
munist la un an după făurirea parti
dului, in cadrul Conferinței generale 
din 19—20 martie 1922 a constituit 
un moment crucial in istoria mișcă
rii revoluționare de tineret din 
România. Rod al muncii politice in
tense. depuse de partidul comunist, 
organizația revoluționară a tinerei 
generații s-a integrat de la Început 
in lupta clasei muncitoare, a forțe
lor revoluționare și democratice ale 
țării, așezind mai presus de toate 
preocuparea inaltă. statornică pentru 
apărarea independenței .și integri
tății sale. Această patriotică pre
ocupare a dobindit noi dimensiuni 
in perioada deceniului al patrulea 
al secolului nostru, cind fascismul, 
promotor al unei ideologii ostile ori
cărui ideal de libertate și egalitate, 
oricărui ideal umanist, a început 
să tulbure viața și liniștea popoare
lor lumii. Parte componentă a fron
tului de luptă antifascist, 
comunist, democrat, 
rii s-a manifestat și 
viguros detașament 
luptei antifasciste.

Urmtnd indicațiile 
munist, organizația 
tineretului 
spre atragerea

zatiile social-democrate de tineret, 
național-tărăniste. radieal-tărăniste. 
ale Institutului muncitoresc de sport 
și educație din România, organizind 
împreună o serie de acțiuni de com
batere si demascare a fascismului. 
In discuțiile și dezbaterile care au 
avut loc fie direct, fie prin inter
mediul presei sau al numeroaselor 
organizații legale conduse -sau aflate 
sub influenta comuniștilor s-a 
afirmat cu putere cuvintul partidu
lui comunist, potrivit căruia in con
dițiile ascensiunii fascismului, 
drepturile și libertățile democratice 
ale tineretului nu puteau fi aparate

• decit prin unirea tuturor forțelor ti-

mobilizarea
i manifes-

tinerei generații, pentru : 
Si antrenarea acestora la 
țări de masă împotriva fascismului 
și războiului. în chip firesc. în sep
tembrie 1933. cînd s-a creat Comi
tetul Național Antifascist al Tine
retului. în conducerea acestuia a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceausescu.

Reunind în rindurile sale tineri 
muncitori, țărani, elevi și studenți. 
Comitetul Național Antifascist al 
Tineretului a reprezentat un orga
nism dinamic de mobilizare și ac
țiune a unor diverse forte sociale și 
politice ale tineretului, animate de 
dorința de a se opune 
pe plan international si

fascismului 
ascensiunii

■: vVă?

JJJ >

Imagine 
de mii

de 
de

marea . demonstrație : dirt 31 . mai' 1936 in cadrul căreia sute 
oameni au cerut
la

democrat. Soluția era. 
„Cuvintul liber-*

stingerea proceselor intentate militanților 
antifasciști

așa 
din

tineretul 
patriotic al țâ- 
afirmat ca un 
revoluționar al

partidului co- 
revoluționară a 

și-a concentrat atenția 
______ ca tinerei generații la 

manifestări de masa antifasciste, pa
triotice. acționînd cu energie pentru 
colaborarea cu celelalte organizații de 
tineret, care puteau aduce o contri
buție la lupta împotriva grupărilor 
fasciste, teroriste care încercau să-și 
extindă influența asupra masei tine
retului printr-o deșănțată propagan
dă anticomunistă, obscurantistă și 
mistică.

Pe baza directivelor plenarelor 
C.C. al P.C.R. adoptate în acești ani, 
organizația comunistă de tineret a 
întreprins importante acțiuni pentru 
coalizarea în lupta antifascistă a ti
nerei generații. în vederea îndepli
nirii acestui imperativ al vremii. 
Uniunea Tineretului Comunist a sta
bilit numeroase contacte cu organi-

neretului
cum sublinia _______  ___
7 martie 1936, „Stringerea nndurilor 
intr-un larg front al tinerei genera
ții, a cărui axă, al cărui motor să 
fie frontul unic al tineretului mun
citor, in jurul căruia să se polari
zeze tineretul p'N.T., radical-țără- 
nesc si orice grupare de tendință 
progresistă". Numeroase acțiuni ale 
tineretului din această perioadă do
vedesc cu prisosință că lupta des
fășurată de comuniști împotriva pe
ricolului fascist, pentru pace și li
bertate a intrunit tot mai multe ade
ziuni in rindurile tineretului mun
citor și studios. Pe bună dreptate 
presa democratică, referindu-se la 
marile manifestații muncitorești de
mocratice care au luat o amploare 
deosebită in mai 1936, nota că;,,tine
retul muncitor a fost in primele 
rinduri ale acestor acțiuni și s-a ma
nifestat cu o deosebită ‘rivnă și sub 
impulsul activității tineretului revo
luționar, organizațiile democratice ale 
tineretului in majoritatea lor evo
luează tot mai mult spre înțelegerea 
poruncii 
frontului

Ampla 
România 
personalitatea 
litantului 
lui
NICOLAE CEAUSESCU, 
de Partidul Comunist Român să 
facă parte din conducerea Comitetu
lui Național Antifascist, ca reprezen
tant al tineretului revoluționar-. în 
cadrul acestei cuprinzătoare organi
zații — una din 
zatii naționale 
plan european — 
Nicolae Ceausescu 
capacitatea organizatorică și 
înriurire politică deosebite, 
combativitate, fermitate 
nară si patriotism înflăcărat in 
acțiunea de atragere pe făgașul 
mișcării antifasciste a unor largi 
forte sociale si politice din rindul

momentului : închegarea 
tinerei generații1'.
mișcare antifascistă din 
detașează in prim plan 

proeminentă a mi- 
comunist si patriotu- 

inflăcăraț. to v a r ă ș u 1 
desemnat 

Partidul Comunist Român

lui spre putere în România. Activi
tatea sa. desfășurată sub conducerea 
și îndrumarea directă a Comitetului 
Național Antifascist, a fost puter
nic inrîurită de personalitatea 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, care a contribuit 
in mod decisiv la dezvăluirea perico
lului fascist in rindurile tinerei ge
nerații. ia dezvoltarea unității sale 
de acțiune.

înaltul spirit. revoluționar, patrio
tismul fierbinte, fermitatea convin
gerilor sale comuniste au făcut ca 
tovarășului Nicolae Ceausescu să i se 
incredinteze in perioada următoare 
noi și mari răspunderi în organi
zarea luptei revoluționare. în timpul 
unei asemenea acțiuni, care avea 
drept scop infiintarea de noi organi
zații locale ale U.Ț.C. și ale Blocului 
pentru apărarea libertăților demo
cratice. a fost arestat in comuna 
Ulmi, județul Dîmbovița. împreună 
cu mai mulți uteciști și alți mili
tând antifasciști. Procesul ce i s-a 
intentat s-a desfășurat la Brașov in 
zilele de 27 mai — 5 iunie 1936. 
Transformind procesul intr-un mij
loc activ dej luptă, de demascare a 
primejdiei fasciste. de subliniere a 
necesității unirii tuturor forțelor pa
triotice. antifasciste pentru salvgar
darea libertății si 
poporului român. 
Nicolae Ceausescu a
neînfricat acuzator al regimului bur
ghez. avertizind cu tărie asupra pe
ricolului fascismului si al războiului.

tn pofida a numeroase vicisitu
dini. tineretul comunist a continuat 
cu vigoare in perioada ce a urmat 
activitatea de raliere a tuturor orga
nizațiilor de tineret democrate, in 
vederea făuririi frontului unic de
mocratic si antifascist al tinerei ge
nerații. pentru apărarea revendică
rilor tineretului, pentru-salvgardarea 
independentei si suveranității națio
nale. O prețioasă contribuție a 
adus-o tineretul revoluționar- ia pre
gătirea si desfășurarea sărbătoririi

independentei 
tovarășul 
devenit un

primele organi- 
antifasciste pe 
t o v a r, ă ș u 1 

s-a ilustrat prin 
de 

. . Prin 
revoluțio- 

înflăcărat
i pe
a unor

ia I îarwrie |<>fi unu adeziuni

■
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zilei de 1 mai 1939 ; din însărci
narea partidului comunist, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a îndeplinit un 
rol hotărîtor în întreaga activitate 
de organizare și desfășurare a aces
teia. expresie a prețuirii pe care 
partidul comunist o acorda discernă- 
mintului său politic, dirzeniei și in
transigenței revoluționare pe care 
le dovedise in numeroase împre
jurări. In viitoarea acestei mari ac
țiuni antifasciste si antirăzboinice s-a 
remarcat tovarășa Elena Petrescu 
(Ceaușescu). prin atitudinea fermă 
revoluționară, prin bogata activitate 
politico-organizatorică desfășurată in 
rindurile muncitorimii 
resti.

Spiritul de puternică 
voluționară. patriotică 
za activitatea Uniunii 
Comunist avea să-și găsească o con
cludentă, concretizare in anii dictatu
rii militare-fasciste si ai războiului 
hițlerist. cind ea a fost singura or
ganizație politică de tineret care a 
activat continuu in mod organizat, 
afirmindu-se drept cea mai activă 
organizație de masă condusă de 
partidul comunist, orincipalul sprijin 
al acestuia in lunta de rezistentă. 
Lupta antifascistă a tineretului a 
culminat cu participarea sa in masă 
la înfăptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă si 
antiimperialistă din August 1914.

Epoca nouă de profunde transfor
mări in care România a pășit o dată 
eu victoria actului istoric de la 
23 August 1944 a marcat începutul 
unui nou făgaș in evoluția mișcării 
de tineret, a organizației sale revo
luționare. Intrind in legalitate, ex- 
tinzindu-si cu rapiditate rindurile. 
sporindu-și mereu influenta in po
dul tinerei . generații. U.T.C. s-a in
tegrat aetiv și.hotărit luptei fiimul-, 
toase a maselor populare conduse de' 
partidul comunist pentru prefaceri 
înnoitoare, profund democratice in 
societatea românească. In anii care 
au urmat marii izbinzi din august 
1944. tineretul, oe calea trasata de 
partidul comunist, a înscris lumi
noase pagini, atit în lupta pentru 
cîștigarea puterii politice, cit și in 
munca pentru realizarea politicii 
partidului. Va rămine de-a pururi 
înscrisă in istorie epopeea brigăzi
lor de muncă patriotică, a primelor 
șantiere naționale, in cadrul cărora 
zeci și zeci de mii de tineri au 
înălțat cele dintîi mari construcții 
ale noului timp al tării, ca și pre
zenta activă a tineretului in opera 
de industrializare socialistă. de 
transformare socialistă a agricultu
rii. in întreaga uriașă lucrare de 
edificare a noii orînduiri.

Partidul consideră tineretul 
puternică forță) socială, ca viitorul 
însuși al națiunii noastre socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu chemind 
tinăra generație să preia si să ducă 
mai departe ștafeta muncii și luptei 
eroice pentru construirea socialismu
lui și comunismului. Un asemenea 
vibrant apel a fost rostit la adu
narea solemnă consacrată gloriosului 
jubileu al partidului. „Doresc, de 
asemenea, să mă adresez și cu 
acest prilej — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tineretului, or
ganizației sale revoluționare — Uniu
nea Tineretului Comunist — cu che
marea de a fi permanent la înălți
mea drumului 
partidul nostru, de a acționa întot
deauna ca revoluționari, de a-și în
suși cele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii umane, de 
a învăța și munci, de a se pregăti 
pentru a fi cetățeni demni ai patriei 
noastre, constructori conștienti ai so
cialismului și comunismului ! Vouă, 
dragi prieteni tineri, generației ti
nere, vă revine misiunea istorică de 
a apăra și dezvolta cuceririle revo
luționare. de a asigura mersul înain
te, de a face totul ca poporul nostru 
să trăiască ca un popor liber, inde
pendent. in societatea comunistă, in 
rindul națiunilor libere și indepen
dente ale lumii Răspunzînd aces
tei încrederi, dragostei cu care 
Întregul popor o înconjoară, tinăra 
generație este profund implicată, cu 1 
tot ceea ce are ea mai bun. în vasta 
muncă a poporului pentru înfăp
tuirea hotăririlor 
XIII-lea — mărețe 
înălțării patriei și 
bertate. demnitate.

din Bucu-

angajare re
ce caracteri- 
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obiective 

poporului in 
prosperitate.

Dr. Gheorqhe SBARNA
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cinema
• Furtun» tn Pacific : SCALA
(11 03 72) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15. GLORIA (47 40 75) — 9; 11; 13; 
15.30; 17,30; 19.30. CULTURAL
(83 50 13) - 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18; 
20.15• Băieții războiului („Săptămlna
filmului argentinian") : STUDIO
(59 53 15) — 8.30 ; 10,30; 12.30; 14.30; 
16.30; 18,30; 20.30
• Noi, cei din linia Intii : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30: 16,30; 19.30.
EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 12; 15.30; 
19. MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15.30: 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9: 12.15;
15.30; 19• Al patrulea gard lingă debarcader : 
GIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11,15: 13,30; 
15.45: 18; 20• Clipa de răgaz — 18; 20, Pasărea 
de foc spațială — 14: 16 : FLACARA 
(20 33 40)
• Nea Mărin, miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 53) — 14,15; 16; 18; 20

„Unde s-a mai pomenit vreodată 
ca un copac al țării să se smulgă 
din rădăcini și să plece în lume cu 
toate frunzele, florile și cuiburile de 
păsări ?. 
mai măreț, și mai profund 
scria, atit de frumos și de 
gător, Tudor Arghezi.

Iar a-ți petrece existența 
locul tinerelor mlădițe, a le vedea 
răsărind dintre funde și ghiozdane 
cu ochii măriți de curiozitate, ade
vărate semne de întrebare, a le ve
ghea creșterea, consolidarea frage
delor rădăcini, încălziți la dogoarea 
sufletului tău. înălțindu-se spre lu
mina cărții, făcind primii pași spre 
miracolul lumii, sprijiniți de tine, 
dascălul ce te simți întinerit, revi- 
talizat dti fiecare nouă promoție de 
învățăcei, iată 
neegalat.

Noi, oamenii 
de acest privilegiu care ne solicită 
în : schimb extremă exigență și ma
ximă responsabilitate față de profe
sia noasțră. Această responsabilita
te se exprimă prin calitatea ridica
tă a procesului informativ și for
mativ. calitate ai cărei 
ascendenți trebuie să 
pentru fiecare dintre noi, o obliga
ție politică și patriotică.

In contextul prețiosului, migălo
sului proces de formare a viitorului 
cetățean al patriei, un loc central 
îl ocupă educația patriotică. Ea 
este, de fapt, esența întregii acti
vități in școală, deoarece, indiferent 
de specialitate, ii pregătim pe elevi 
pentru muncă și viață, pentru pa
trie. Ii pregătim să ducă mai de
parte tradițiile luminoase ale po
porului nostru, să contribuie cu bra
țele și cu mintea la sporirea avuției 
naționale, a tezaurului de frumuseți 
și valori responsabile, angajate. Ne 
sint vii în minte îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cretarul general al partidului, 
de atîtea ori a subliniat rolul 
Iii in educarea tineretului și 
la Congresul științei și învățămin- 
tului, afirma : „In întreaga activi
tate educativă trebuie să dezvoltăm 
puternic spiritul patriotic, de dra
goste față de popor, față de patrie, 
de solidaritate a tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de naționali
tate."

Slujitorilor școlii le revine deci 
nobila misiune de a forma la elevi 
o înaltă conștiință patriotică. cu 
toate elementele componente și re
prezentările legate de patrie, partid, 
popor, trecutul lui de luptă și rea
lizările de-a lungul istoriei, tn mun
ca de fiecare, zi trebuie să pornim 
de la convingerea că, supremă și 
indiscutabilă prin însemnătatea ei 
în structura personalității, această 
trăsătură de caracter, patriotismul. 

‘iși pune amprenta asupra tuturor 
laturilor activității umane. Ce facem 
noi, educatorii, învățători și profe
sori, pentru ca dintr-un copil de 
șase dni, necunoscînd minimele taine 
ale învățăturii, să apară la absol
virea anilor de studiu tinărul cu o 
personalitate conturată, care în mod 
conștient iși pune forțele, energia, 
spiritul creator in slujba patriei, a 
mersului înainte al societății noas
tre, mers ascendent al cărui bene
ficiar este și el însuși ?

Asumindu-și 
noastră 
dere, o 
verențâ, 
— adică

căci patria e tot ce avem 
în noj“, 
convin-

în mij-

un privilegiu de

catedrei, beneficiem

parametri 
constituie,

se
care 
șco- 

care,

acest scop, munca 
presupune o mare răspun- 
pregătire temeinică, perse- 
răbdare, vocație. A educa 

„a iubi", „a forma", „a

modela", „a crește", „a visa", „a 
înfăptui", ..a dărui" : iată numai 
citeva verbe-idei care se conjugă 
sub cupola luminoasă a școlii.

Cind vorbim despre mijloacele de 
educare patriotică ne gindim, in 
primul rind. Ia disciplinele de în- 
vățămînt. Orice lecție de limba ro
mână și istorie, pentru a numi doar 
două discipline școlare, poate consti
tui o adevărată lecție de patriotism. 
Prin studiul istoriei și al literaturii 
române elevii se confruntă cu ma
rile momente din existența națiunii 
noastre, cu personaje reprezentative, 
cu modele ce. influențează pozitiv 
formarea caracterului. Evocînd fap
te și. momente din istoria zbuciu
mată a poporului nostru, dăm exem
ple de comportare, de atitudini de 
viață, pilde de eroism in slujirea 
patriei, le trezim mindria pentru 
trecutul neamului românesc, res
pectul pentru tradițiile sale. „De 
fapt, to.ate operele mari literare, 
acelea care înnobilează civilizația

MIJLOACE DE REALIZARE.
EXPERIENȚE $1 EXIGENȚE

unei națiuni, sint ți mari realizări 
etice, sinteze ale unei concepții de 
viață, mărturii ale gîndirii și sim
țirii unui popor", spunea Liviu Re- 
breanu.

Fiecare obiect de studiu și toate 
în ansamblu contribuie la formarea 
și dezvoltarea patriotismului. Iată, 
de pildă, prin lecțiile de geografie 
transmitem copiilor ideea că pentru 
a-ți iubi țara trebuie să o cunoști 
cum se cuvine, să-i afli, frumusețile 
și bogățiile, să' descoperi transfor
mările care au avut loc prin munca 
înnobilată de pasiune și dăruire a 
fiilor săi. Științele exacte : matema
tica, fizica, chimia, biologia au un 
rol deosebit de important în for
marea concepției materialist-știin- 
țifice despre lume și viață, în cul
tivarea mindriei față de realizările 
științei și tehnicii românești. Con
dusă cu abilitate, și o astfel de lec
ție poate educa spiritul patriotic.

Prin intermediul culturii artistice 
școala acționează în mod eficient și 
decisiv asupra laturii afective a 
personalității copilului. Explicind, de 
exemplu, la clasele mici textul unui 
cintec precum „Tara mea cu chip de 
soare", le deslușim elevilor noțiunea 
de patrie, frumusețea implicată in 
limbajul metaforic, le cultivăm ata
șamentul prin intermediul unor 
trăiri și emoții estetice de anver
gura virstei respective.

Alături de efectuarea orelor de 
curs, profesorul are la dispoziție 
numeroase posibilități de a rotunji 
cunoștințele elevilor, de a le „pro
voca" interesul prin mijloace și ac
tivități în afara clasei, organizate 
conform opțiunilor exprimate de ei, 
cu un plus de afectivitate. Cu cite 
amintiri frumoase, trăiri emoționale 
este marcată sensibilitatea copiilor 
grație excursiilor, vizitelor, expedi
țiilor pionierești, taberelor școlare 
care, ele însele, trebuie să fie 
concepute și organizate ca adjuvante 
deconectante, luminoase ale perma
nentului proces educațional. Desi
gur. ora de dirigenție are o pondere 
însemnată in pregătirea pentru 
muncă și viață, in educarea moral-

civică, în orientarea spre viitoarea 
profesie, in integrarea socială activă 
a tihărului. Ea înlesnește elevului 
participarea deschisă la dezbateri 
legate de viața in colectiv, de pro
pria sa atitudine față de invățătură 
și muncă, luarea unor decizii, asu
marea unor răspunderi, cultivind 
responsabilitatea, ceea ce constituie 
un foarte util exercițiu pgntru viito
rul său statut social. O serie de 
teme alese cu grijă vizează nemij
locit dezvoltarea sentimentului pa
triotic ; altele urmăresc formarea 
unor atitudini active, angajate, a 
convingerii că dragostea de patrie 
se exprimă prin fapte, prin datoria 
împlinită la cele mai înalte cote, 
prin munca de fiecare zi. Climatul 
orei educative, relațiile accentuat 
afective care se stabilesc între pro
fesor și elev, accesul copiilor la ac
țiunile colective bine organizate, cu 
scopuri precise, conferă orei de diri
genție o valoare formativă deosebit 
de eficientă.

Informările politice înlesnesc înțe
legerea. cunoașterea . de către 
elevi a conținutului de idei din 
documentele de 
cepției politice

apartid, a con-
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, prietenul și în
drumătorul tinerei generații. Elevii
noștri sint în același timp pionieri 
sau uteciști, membri ai unor orga
nizații revoluționare în cadrul, că
rora învață să devină militanți 
activi pentru transpunerea in viață 
a politicii partidului nostru. De la 
cele mai mici virste copiii învață cu 
sufletul, trăiesc intens momente 
unice, ca primirea cravatei roșii cu 
tricolor, semnarea legămintului pio
nieresc, primirea carnetului U.T.C., 
fapte care se întipăresc pentru toată 
viata in conștiința lor. Aici inter
vine măiestria educatorului, price
perea lui dea crea stări emoționale 
autentice, evitînd cu atenție perico
lul festivismului. Desfășurate con
vingător, aceste momente se întipă
resc definitiv in conștiința copilului. 
Tot ce se întreprinde în detașamen
tul de pionieri, in organizația U.T.C. 
urmărește — prin mijloace specifice 
— formarea unor sentimente pu
ternice, a unor convingeri trainice 
de devotament față de cauza parti
dului, pe care o vor sluji ca viitori 
cetățeni ai României socialiste, for
marea unei personalități armonioase. 
Educația patriotică implică dezvol
tarea ' conștiinței și a sentimentului 
de apartenență la patria socialistă, 
la idealurile socialismului și inseam- 
nă, totodată, o educație in spiritul , 
păcii și al ințelegerii internaționale.

în organizațiile de copii și tineret 
se cultivă cu grijă și perseverență 
creativitatea atit in domeniul știin
ței și tehnicii, cit și al culturii și 
artei. Capacitatea, puterea creatoare 
sint mereu puse la încercare prin 
antrenarea în competiții cu ceilalți, 
dâr și cu sine, prin stimularea do
rinței de autodepășire. Atit în orele 
de clasă, cit și in activitățile extra- 
școlare, elevul și educatorul se află 
in raporturi directe, care favorizează 
transmiterea unor valori morale 
înaintate, specifice omului nou. con
structor al socialismului și comu
nismului. La sfirșitul adolescenței, 
educația patriotică, adevărata educa
ție patriotică socialistă iși arată 
eficienta prin manifestarea activă a 
individului, prin utilitatea lui so
cială, prin responsabilitatea cu care 
participă la munca întregului popor.

Prof. Aspazia STANCU

Cînd luăm un medicament
„Medicamentul, acest

— iată titlul unei cărți _ ___
bogăție de date in ce privește nu
mărul și efectele medicamentelor. 
Autorul, dr. Arcadie Percek, ne ex
plică succint acest paradox : medi
camentele sint asemenea unui vast 
continent, dar sîntem incă departe 
de a susține că acest continent, deși 
este parcurs in lung și in lat și deși 
multe din drumurile sale sint bine 
bătătorite, nu mai are încă numeroase 
arii albe, necunoscute, fapt pe care 
este bine’ să il știm. Să îl știm mai 
ales cînd luăm medicamente fără a 
consulta medicul; mai ales cînd, 
fără a fi bolnavi, luăm medicamente 
ca să dormim mai bine, ca să ne de
barasăm de somnolență dimineața 
ori ca să prevenim unele disconfor- 
turi. digestive etc. Numeroase studii 
demonstrează că, in „matematica te
rapeutică", unu și cu unu nu fac în
totdeauna doi. pentru că in organism 
din două medicamente luate simul
tan poate să apară un al treilea cu 
efecte imprevizibile asupra sănă
tății.

Ce ne determină să apelăm, din 
proprie inițiativă, la medicamente și 
care sint riscurile acestui obicei ?

— Eu cred că. oricit de mult s-ar 
vorbi despre automedicație, nu va 
fi niciodată prea mult, preciza prof, 
dr. Aurelia Sîrbu, șef de secție la 
Clinica psihiatrică din Cluj-Napoca. 
Ca psihiatru mă îngrijorează ușu
rința cu care recurg la medicamen
te tinerii și vîrstnicii in special. 
Este, de asemenea, surprinzător cu 
cită ușurință primesc unii oameni 
sfaturile unui vecin sau coleg de a 
lua un anume medicament, cu cită 
ușurință se apelează la fenobarbital, 
ciclobarbital, tranchilizante, nelipsi
te din unele case (unde cu timpul, 
prin depozitare, se invechesc), cu 
cită ușurință se cumpără șirul de 
antinevralgice pentru a ti consuma
te fie că 'este, fie că nu este nevoie 
de ele. în mod real. Nu de puține 
ori aceste persoane sint nevoite să 
apeleze la serviciile de urgență pen
tru o criză de ulcer sau intoxicații.

Trebuie să atragem atenția asupra 
faptului că unii elevi, studenți, ti
neri în general apelează în preajma 
unor examene sau concursuri la me
dicamente sau produse psihoenergi- 
zante in speranța că iși vor îm
bunătăți performanțele memoriei. 
Asaltul în ajunul examenului a ma
teriei de parcurs este periculos pen-

necunoscut" 
cu o mare

tru câ epuizează organismul și scade 
randamentul la învățătură. Nici un 
medicament nu poate înlocui regi
mul normal de viată, cu respectarea 
orelor de muncă și a celor de odihnă 
și somn, cu o alimentație echilibrată 
și desfășurarea unor activități fizice, 
sportive. Nu -trebuie neglijate preo
cupările de recreare și divertisment 
care au un rol important in sano- 
geneză, fără a lua insă locul preo
cupărilor serioase. La acest obicei 
de a apela nejustificat la medica
mente — pentru că nu există o pi
lulă care să suplinească învățătura 
— este asociat adesea consumul ex
cesiv de cafea. Uneori se intimplă

OMUL Și 
VIAȚA RAȚIONALĂ

ca, pe parcursul unei zile, o persoa
nă să ia antinevralgice, apoi tran
chilizante (diazepam, napoton, me- 
probamat sau rudotel) apoi, seara, 
pentru că nu poate adormi repede, 
ia un somnifer (dormitai, ciclobar- 
bital, fenobarbital etc.) pe care le 
găsește la indemină. în casă. In ase
menea situații există riscul apariției 
unor perturbări in funcționalitatea 
normală a creierului ; deseori, aces
te persoane se simt foarte moleșite 
sau foarte agitate, neliniștite, ceea 
ce, evident, compromite randamen
tul normal intelectual. Dacă la con
sumul de medicamente se adaugă 
1—2 pahare de vin sau altă băutură 
alcoolică efectul negativ al acestora 
se potențează ca un difuzor care 
amplifică zgomotele.

Sint convinsă că cei care apelează 
Ia mai multe medicamente o fac din 
neștiință. Trebuie să arătăm câ nici 
un specialist, chimist sau farmacist, 
nu poate spune ce efecte cumulate 
pot avea mai mult de trei medica
mente. Dacă noi, medicii, evităm 
acest lucru, cum pot apela, cu atit 
de multă ușurință, unele- persoane, 
la mai multe produse in aceeași zi?

— Dar, în cazul cînd omul suferă 
de 2—3 boli, nu se impune pentru 
fiecare un tratament ?

— In aceste situații, medicul stabi
lește prioritățile și tratează pe rind 
fiecare suferință în funcție de gra
vitatea ei.

Medicul se va ocupa, de pildă, în 
cazul unor tineri, mai intii de tulbu
rările de memorie — acolo unde este 
necesar — și va indica un tratament 
igienic ; apoi, in continuare se va 
ocupa de combaterea oboselii și a 
insomniei etc. Deci, va analiza și 
trata pe rind tulburările, fără a dopa 
organismul, și fără a epuiza resur
sele lui fiziologice. Apelul, din pro
prie inițiativă, la un întreg arsenal 
terapeutic poate duce, spre surpriza 
celor în cauză, la eșecul concursului 
și atunci abia încep complicațiile 
nervoase.

In ce privește vîrstnicii se știe că 
ei au preocupări mai multe și . neli
niștitoare legate de diferitele boli pe 
care le știu din familie, vecini etc., 
boli de care au auzit sau cazuri pe 
care le-au văzut, apelind mai des, 
din teamă, la mai multe medica
mente. Specialiștii apreciază că fie
care boală serioasă, după ce a tre
cut, schimbă 
o urmă. Se 
virsta de 50 
men tele să 
mici pentru 
reacție diferită de cea a adultului, 
iar posibilitățile lui de asimilare 
sint mai scăzute. Dozele trebuie re
duse la vîrstnici față de cele ale 
adultului și în funcție de starea de 
sănătate a fiecăruia. Medicamentele 
se indică în general în număr redus 
fiind recomandate de către medic cu 
prioritate pentru suferințele de care 
suferă pacientul. Ca la ștafetă, fie
care medicament iși tace efectul și 
apoi urmează un -altul și, așa, iu 
trepte, se obțin rezultate bune fără 
riscul ivirii unor fenomene se
cundare, ce ar putea să apară prin 
asocierea mai multor produse. De 
aceea fiecare om trebuie să consulte 
medicul care îl vede în mod obișnuit, 
înainte de a lua un medicament, 
chiar și cel mai banal.

Pacientul va ține seama și de du
rata, indicată de medic, pentru ad
ministrarea medicamentului. Nu de 
puține ori apar intoxicații la medi
camentele administrate (de exemplu 
șj in cazul bolii ulceroase) datorită 
faptului că au fost luate aproape în 
tot anul și nu numai în perioadele 
de criză. Și există numeroase exem
ple în acest sens, care ne îndeamnă 
la prudență.

puțin organismul, lăsă 
recomandă ca, după 
de ani, toate medica- 

fie luate în doze mai 
că organismul are o

Elena MANTU

• Grftbește-te Încet : COTROCENI 
(49 48 48) - 15,30: 17,45: 20
• Profetul, aurul și ardelenii : PRO
GRESUL (23 94 10) - 15; 17.45; 20
• Pirații din Pacific — Insula como
rilor : MUNCA (21 50 97)• Muzica unei
(14 74 16) - 9: u;
20• Comandantul
NOI (15 61 10) -17.45; 20
• Pe aripile vintului :
(15 87 67) - 8,30; 12: li
• Câpitanul Florian
(50 51 40) — 8,30: 11,15;
• Pacea — victorie
CAPITOL (16 29 17) -
15,45; 18; 20• Șeherezada : FESTIVAL (15 63 84)
- 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11.13: 13,30; 
15,45: 18: 20• Cobra se întoarce : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11.15; 13.30: 15,45: 18: 20• Vise și fantezie : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: 19• Pinocchio — 11; 12.45: 16. Cele mal 
bune momente cu Stan și Bran — 
9; 14,15; 17,45; 19,45 : DOINA (16 35 38)

teatre
15.30 : 19 vieți : LUMINA 

13.15: 15.30; 17.45;
sării : TIMPURI 

9; 11; 13,15; 15.30;
: LUCEAFĂRUL 
15,45; 19.30 

.» : FEROVIAR 
i; 14: 16.45: 19.30 a rațiunii :
- 9; 11,15: 13.30;

• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Jocul ielelor — 10 : Ioneștii — 
19 : (sala Atelier) : Dl. Cehov e în
drăgostit — 10,30 ; Ifigenia (amînat 
din 10. V.) — 19,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Stephen Drury (S.U»A.) — 19 ; 
Concertul absolvenților. Orchestra 
Liceului de artă „George Enescu“. 
Dirijor : Petru Andrieseî — 15
• Opera Română (13 18 57) : Petrică și lupul, Crăiasa zăpezii — 11 ; Tra- 
viata — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Silvia — 10,30 ; Țara surisului — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Trenurile mele — 10.30 : Secretul fa
miliei Posket — 19 : (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) :: Eunucul — 10.30 : Hamlet — 17
• Teatrul Mio (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 10,30 ; Ce

rul înstelat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Le
wis și Alice — ‘
arhive (aminat
• Teatrul de Clrtițele — 19
• Teatrul „C. 
sala Magheru) 
(sala Studio) :— 10,30 ; EX — 19
• Teatrul Giulești14 72 34) : Anonimul
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel
dia gemenilor-* — 11 ; 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se-- (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste ta prima vedere — 19 : (sala Victo
ria, 50 58 65) : Eu vă fac să rideti
— 19
• Ansamblul „Rapsodia Română” (13 13 00) : Concert de muzică populară — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : Cum se cuceresc femeile — 11 ; Co
media unei tragedii — 18.30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : Vrăjitorul din Oz — 10.30 ; Rîndu- ieli — 18
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 10 ; 15 ; 19

10,30; Aventura unei 
din 10. V.) — 19.30
comedie (16 64 60) :

I. Nottara" (59 31 03, : Scapino — 10 ; 18 ; 
Craii de curtea veche

(sala Majestic, Venetian — 19 ; 
“ ’ „zo-
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Statelor Unite Mexicane
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Hector Manjarrez 
Moreno a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceausescu, din 
partea președintelui Statelor Unite 
Mexicane, Miguel de la Madrid Hur
tado, un călduros salut șl cordiale 
urări de fericire personală, de pros
peritate poporului român.

In euvintarea prezentată de amba
sador sint relevate relațiile priete
nești dintre Statele Unite Mexicane 
și Republica Socialistă România si 
este exprimată dorința ca aceste 
bune raporturi să cunoască în viitor 
o și mai largă dezvoltare. Se subli
niază. de asemenea, că Mexicul și 
România conlucrează activ pe arena 
internațională pentru promovarea 
cauzei păcii, dezarmării și colaborării 
pașnice între națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
primind scrisorile de acreditare, a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat și a transmis, la rindul său.

președintelui Statelor Unite Mexica
ne un cald salut, precum si cele mai 
bune urări de sănătate si fericire 
personală, de progres și pace poporu
lui mexican prieten.

In euvintarea de răspuns a șefului 
statului român se menționează că 
România acordă o atenție deosebită 
relațiilor cu Statele Unite Mexicane, 
extinderii lor "in toate domeniile. Este 
exprimată hotărîrea României de a 
acționa pentru ca relațiile cu Mexicul 
să înregistreze o dezvoltare continuă, 
în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii si colaborării internațio
nale.

In același timp, se subliniază că 
poporul român este profund interesat 
in promovarea unei politici de pace, 
dezarmare, securitate, înțelegere și 
largă colaborare internațională, hi 
acest spirit. România militează activ 
în favoarea păcii si destinderii, a 
soluționării constructive a marilor 
probleme ce confruntă în prezent 
omenirea.

In cuvîntare se relevă că, în ca
drul politicii sale de amplă colabo- • 
rare cu toate statele lumii, bazată pe

principiile unanim recunoscute ale 
dreptului international. România și-a 
exprimat și îsi exprimă solidaritatea 
cu lupta popoarelor din America La
tină pentru progres economic si so
cial. pentru afirmarea flintei lor na
ționale. în acest context se apreciază 
că problemele existente in America 
Centrală trebuie să fie soluționate pe 
calea tratativelor, pe baza propuneri
lor ..Grupului de la Contadora“. în 
cadrul căruia se remarcă poziția ac
tivă și inițiativele Statelor Unite 
Mexicane. Important pentru țările 
Americii Centrale, pentru America 
Latină în general, este întărirea so
lidarității si cooperării dintre ele. în 
scopul consolidării independentei na
ționale. al dezvoltării libere, al sta
tornicirii în relațiile lor cu celelalte 
state a unor raporturi pe baze noi. 
democratice, de egalitate si respect 
reciproc.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, a avut loc ■■ o con
vorbire cordială intre președintele 
Nicolae Ceausescu si ambasadorul 
Hector Manjarrez Moreno.

Ambasadorul Republicii Gaboneze

0 nouă si strălucită afirmare a unității 
si voinței de acțiune revoluționară

(Urmare din pag. I)

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI HAȘEMIT

AL IORDANIEI

(Urmare din pag. I)
Ambasadorul Vincent Boulâ, în- 

mînind scrisorile de acreditare, a sub
liniat că președintele Republicii Ga- 
boneze, El Hadj Omar Bongo, i-a în
credințat deosebita cinste de a trans
mite președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie, însoțit de 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și pace 
poporului român.

în euvintarea prezentată de am
basador este relevată evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre Republica 
Gaboneză și România, subliniindu-se 
importanța deosebită a vizitelor la 
nivel înalt, care au deschis per
spectiva unei colaborări și cooperări 
strînse între cele două țări. Este 
exprimată, totodată, dorința ca ra
porturile bilaterale să 6e extindă șl 
să se îmbogățească continuu, în 
folosul ambelor popoare. Se eviden
țiază, de asemenea, buna conlucrare 
dintre Republica Gaboneză și Româ
nia pe arena mondială, în lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării, pen
tru pace, înțelegere și colaborare 
între națiuni, pentru făurirea noii 
ordini economice internaționale.

Primind scrisorile de. acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a adresat președintelui 
Republicii Gaboneze salutul său 
călduros, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și bunăstare 
poporului gabonez prieten.

In euvintarea de răspuns a șefu
lui statului român se subliniază că 
între România și Gabon s-au sta
tornicit raporturi de strînsă priete
nie și colaborare, în spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor convenite 
în cadrul întâlnirilor la nivel înalt 
de la București și Libreville. Tot
odată, se apreciază că există posi
bilități pentru o dezvoltare mai 
largă a acestor raporturi, îndeosebi 
în domeniul schimburilor comer
ciale și cooperării economice. Este 
exprimată voința tării noastre de a 
acționa și în viitor pentru ca rela
țiile de colaborare româno—gabo
neze să înregistreze o extindere și 
întărire continuă, în interesul popoa
relor noastre, al cauzei păcii și în
țelegerii în lume.

în același timp, se arată că
România militează ferm pentru

oprirea cursei înarmărilor și reali
zarea dezarmării, în primul rînd a 
celei nucleare, pentru soluționarea 
pe cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase dintre state, pentru o 
politică de pace și largă colaborare 
internațională, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale. în 
cuvîntare este exprimată solidarita
tea cu lupta popoarelor din Africa 
pentru libertate și 
pentru dezvoltare de 
pe calea progresului 
social.

După prezentarea 
acreditare, a avut 
vorbire 
Nicolae 
Vincent Boulâ.

independență, 
sine stătătoare 

economic și
scrisorilor de 
loc o con- 

cordială între președintele 
Ceaușescu și ambasadorul

La solemnitățile prezentării scri
sorilor* de acreditare și la con
vorbirile pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu 
acest prilej cu ambasadorii Statelor 
Unite Mexicane și Republicii Gabo
neze au participat Ilie Văduva, 
ministrul afacerilor externe, și Du
mitru Apostoiu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

PRIVIRI ANALITICE ÎN LABORATORUL
MARILOR PERFORMANTE

In sport, cînd se muncește cu dăruire și pricepere 
pentru șlefuirea și punerea în valoare a talentului, 
cind instruirea se face după metode științifice moder
ne și cînd se cultivă sistematic dragostea fierbinte 
pentru culorile clubului, pentru culorile sportive ale 
patriei, marile performanțe, pe plan intern ca și in 
arenele internaționale, apar firesc. Așa s-a muncit, ani 
de zile, in gimnastică, lupte, caiac-canoe, canotaj, 
handbal, tir și în alte ramuri ai căror reprezentanți au 
cules laurii strălucitelor victorii europene, mondiale și 
olimpice, așa se muncește în ultima vreme în haltere, 
atletism feminin, notație, tenis de masă - discipline 
ale căror performanțe au început, de asemenea, să 
atragă atenția și admirația lumii sportive. O confir
mare a acestui adevăr este și performanța echipei 
Steaua București, care a reușit să cîștige în mod spec
taculos prestigiosul trofeu atribuit echipei de club nr. 1 
de pe continent : Cupa campionilor europeni.

Rezultatele bune obținute pun și mai puternic în evi
dență faptul că în alte ramuri de sport, la nivelul 
multor cluburi și asociații, nu se muncește cît trebuie 
și cum trebuie, iar rezultatele sînt, în consecință, sub

1 -----------------------------

nivelul posibilităților și condițiilor. In acest sens este 
evidentă, de cîtva timp, rămînerea în urmă a unor 
sporturi cum sînt voleiul, rugbiul, handbalul, boxul — 
în care se mai trăiește sub impresia gloriei de altă
dată, omițîndu-se rezultatele nesatisfăcătoare din 
prezent. Tocmai de aceea - în spiritul de înaltă exi
gență ce se desprinde din euvintarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul decorării ciștigă- 
torilor Cupei campionilor europeni la fotbal - este 
necesar ca și în sport să se tragă concluziile și în
vățămintele cuvenite (atît din succese cît și din in
fringed) pentru a se ridica nivelul instruirii și repre
zentării la nivelul general al construcției socialiste în 
țara noastră.

Pornind de la ideea că în acest sens un rol im
portant îl pot avea buna cunoaștere și larga răspîn- 
dire a experienței înaintate, ziarul nostru deschide ru
brica „Priviri analitice in laboratorul marilor perfor
manțe", în care va prezenta ceea ce este mai valoros 
și demn de preluat in metodica de instruire și în mun
ca de educație a celor mai de vază campioni. Azi ne 
referim la tinerii sportivi de la haltere.

de a-și pune întreaga energie în 
slujba traducerii în viață a obiec
tivelor stabilite de programele de 
dezvoltare, a hotărîrilor conducerii 
partidului și statului. în unitățile 
industriale, în cooperativele agri
cole de producție, în toate locali
tățile vizitate au avut loc fructuoa
se dialoguri — momente de neui
tat pentru colectivele de muncă 
vizitate, pentru oamenii muncii, 
care au prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu realizările cu 
care, pe bună dreptate, se mîn.- 
dresc, planurile lor de lucru. Ana- 
lizînd cu exigență, cu grijă pentru 
ansamblu, dar și cu observații vi- 
zind detaliul, situația existentă în 
unitățile vizitate. în economia ju
dețelor, secretarul general al parti
dului a indicat, in fiecare caz, mă
surile ce trebuie luate pentru ca
activitatea desfășurată să se
înscrie în parametrii maximi de
eficiență. Prin caracterul lor con
cret, mobilizator, prin preocuparea 
statornică pentru progresul necon
tenit al industriei și agriculturii, 
indicațiile formulate de secretarul 
general al partidului se constituie 
intr-un prețios tezaur de învăță
minte pentru toate unitățile socia
liste, pentru toți cei ce muncesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele bune obținute 
pînă în prezent, adresînd calde fe
licitări oamenilor muncii din ju
dețele vizitate, tuturor oamenilor 
muncii ai țării. Totodată, secreta
rul general al partidului a subli
niat necesitatea unor noi măsuri 
menite să asigure mai buna folo
sire a capacităților de producție, 
creșterea în ritm susținut a pro
ducției industriale, o dată cu spori
rea productivității muncii, ridi
carea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat, de 
asemenea, că în ceea ce privește 
agricultura sînt necesare măsuri 
efective pentru mai buna gospodă
rire a suprafeței agricole, pentru 
îmbunătățirea structurii culturilor, 
pentru dezvoltarea mai susținută a 
zootehniei. Secretarul general al 
partidului a dat indicații privind 
respectarea hotărîrilor și legilor 
privind sistematizarea localităților 
rurale și urbane.

în legătură cu toate aceste pro
bleme, au fost relevate cu preg
nanță neajunsurile existente — 
ceea ce ilustrează pe deplin stilul 
de lucru comunist, revoluționar de 
examinare atentă a realităților, 
preocuparea permanentă pentru 
perfectionarea necontenită a activi
tății. lichidarea lipsurilor existente.

Recentele vizite de lucru eviden
țiază, și ele, climatul democrației 
instaurat în viața economică, socia
lă și politică a țării de gloriosul 
Congres al IX-lea al partidului, rea
litatea esențială pe care se înteme
iază edificiul României contempo
rane : socialismul se construiește 
cu poporul, pentru popor ! Este 
supremul adevăr al „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", cu strălucire 
pus în evidentă și cu acest prilej.

In acest spirit — așa cum s-a 
evidențiat în ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
eare a avut loc imediat după

încheierea vizitelor de lucru în 
cele trei județe — s-au stabilit 
măsuri vizind organizarea mai 
bună a muncii de sprijin și control 
în aplicarea și realizarea hotăririlor 
de partid și de stat, a legilor țării, 
în vederea creșterii răspunderii tu
turor cadrelor de partid în solutio
narea mai operativă a problemelor. 
Constatările făcute pe parcursul a- 
cestor vizite au pus în evidentă — 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — necesitatea de a se 
organiza mai bine munca de spri
jin și control din partea Comitetu
lui Central, a Secretariatului și a 
Comitetului Politic Executiv în 
aplicarea, în traducerea în ’viață a 
hotăririlor de partid și de stat, a 
legilor țării. Acționîndu-se pentru 
creșterea răspunderii tuturor ca
drelor de partid în vederea solu
ționării mai operative a probleme
lor legate de îndeplinirea în bune 
condiții a acestor sarcini, au 
fost preconizate măsuri concrete 
de sprijin și control menite Să ducă 
la realizarea exemplară a planului 
de producție, a exportului, a pro
gramelor de creștere a productivi
tății muncii și a eficienței econo
mice, de ridicare a calității și ni
velului tehnic al produselor, a spo
ririi contribuției fiecărui județ la 
dezvoltarea generală a țării.

Vizitele au prilejuit manifesta
rea abnegației revoluționare cu care 
organele și organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii acționează pen
tru perfecționarea activității lor, a 
hotărîrii de a face față cu suc
ces exigențelor mereu sporite pe 
care dezvoltarea multilaterală a tă
rii le pune în fața economiei na
ționale, în fața tuturor ramuri
lor ei.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
și-au reafirmat sprijinul pentru 
politica externă profund principia
lă a partidului și statului nostru. 
Acționînd cu fermitate pentru a 
se pune capăt cursei înarmărilor, 
pentru asigurarea păcii în Europa 
și în întreaga lume, partidul și 
statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își aduc o con
tribuție inestimabilă la instaurarea 
unui climat de pace și securitate 
pe planeta noastră, menit să asi
gure tuturor popoarelor condițiile 
necesare dezvoltării lor libere și 
independente. Oamenii muncii din 
cele trei județe vizitate au pri
mit cu entuziasm, cu fierbinte re
cunoștință reafirmarea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acestor adevăruri cardinale ale 
epocii contemporane, au manifestat 
îndelung în sprijinul acțiunii sale 
strălucite pe arena internațională.

...Se vor împlini, în curînd, 21 
de ani de la prima vizită de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
calitate de secretar general al 
partidului. Este, și acum, un 
început de drum, de muncă avîn- 
tată pentru realizarea celui de-al 
8-lea plan cincinal. Cu impresio
nant entuziasm, oamenii muncii, 
în strînsă unitate in jurul parti
dului. al secretarului său general, 
mobilizați de însuflețitoarele che
mări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au exprimat în 
mod hotărît și unanim, și cu acest 
prilej, voința neclintită de a 
merge neabătut înainte pe calea 
deschisă de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, calea gloriei și 
măreției poporului român.

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării independenței Rega
tului Hașemit al Iordaniei, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de pace și prosperitate pentru poporul prieten iordanian.

îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă prietenie și colaborare 
dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor, in interesul po
poarelor român și iordanian, al cauzei păcii și înțelegerii in intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 25 mal se împli
nesc patru decenii de 
la proclamarea inde
pendenței Iordaniei. 
Aniversarea acestui e- 
veniment, care a des
chis pentru poporul 
iordanian o etapă de 
ample eforturi pe ca
lea modernizării struc
turilor economico-so- 
ciale. găsește Iordania 
în plin efort de dez
voltare și transforma
re. Pretutindeni se 
construiește. Locali
tăți care altădată lîn- 
cezeau într-o adincă 
înapoiere cunosc în 
prezent o puternică 
înflorire. Un exemplu 
elocvent în acest sens 
îl oferă chiar Amma- 
nul, capitala țării. 
Dacă acum 40 de ani 
el număra doar 30 000 
de locuitori și cunoș
tea o activitate econo
mică extrem de redu
să, astăzi se înfățișea
ză privirilor ca o ca
pitală modernă, stră
bătută de străzi largi, 
de-a lungul cărora se 
înalță numeroase edi
ficii impunătoare ; 
populația sa depășește 
800 000 locuitori.

Schimbări importan
te s-au înregistrat și 
în .celelalte localități. 
La Akkaba. Zarka sau 
Irbid au apărut în

ultimii ani o serie de 
importante obiective 
industriale. Marea fa
brică de îngrășăminte 
chimice' de la Akkaba 
are o capacitate de 
740 000 tone fosfat » de 
amoniu, 1 milion tone 
acid sulfuric și 400 000 
tone acid fosforic, ju- 
cînd un rol determi
nant în prelucrarea 
principalei bogății a 
Iordaniei — fosfații. 
S-au obținut, de ase
menea. importante 
succese în ce privește 
extinderea suprafețe
lor irigate, prin con
struirea de baraje și 
canale, concentrate în 
Valea Iordanului, re
giune unde trăiește 
marea majoritate a 
celor 3 milioane de 
.locuitori ai țării.

Poporul român, care 
nutrește sentimente 
de prietenie și solida
ritate față de po
poarele arabe, urmă
rește cu interes reali
zările poporului ior
danian. Intre Republi
ca Socialistă România 
șl Regatul Hașemit al 
Iordaniei s-au stator
nicit relații de colabo
rare. întemeiate pe 
stimă și avantaj reci
proc. ce cunosc o e- 
voluție mereu ascen
dentă. Un rol deter

minant în dezvol
tarea conlucrării ro- 
mâno-lordaniene l-au 
avut întâlnirile din
tre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein Ibn 
Talal. Ca rezultat al 
transpunerii in viață 
a înțelegerilor con
venite între conducă
torii celor două țări, 
•specialiștii români au 
extins și modernizat 
rafinăria de la Zarka 
și participă la reali
zarea liniei electrice 
Akkaba — Amman. 
Poporul iordanian dă 
o înaltă apreciere po
liticii consecvente a 
României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu 
în ce privește căile 
stabilirii unei păci 
globale, juste și dura
bile în Orientul Mijlo
ciu. de natură să 
permită popoarelor 
din această zonă să-și 
consacre resursele în 
scopul progresului. E- 
voluția mereu ascen
dentă a relațiilor ro- 
mâno-iordaniene co
respunde pe deplin 
intereselor celor două 
țări și popoare, con
stituind, totodată, un 
aport la cauza păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A .ARGENTINEI

Excelenței Sale
Domnului RAUE RICARDO ALFONSIN

Președintele Națiunii Argentiniene
. BUENOS ATRES

Aniversarea Zilei naționale a Argentinei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace pen
tru poporul argentinian prieten.

Reafirm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și argentinian, conlucrarea dintre țările noastre pe 
plan intenațional vor cunoaște o continuă dezvoltare in interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei destinderii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

tv

Pentru a vorbi despre evoluția cu 
totul remarcabilă a halterofiliei ro
mânești în ultimii cinci ani, vom 
pleca de la Nicu Vlad, nu numai 
pentru că este cel mai puternic atlet 
din lume la categoria 100 kg, ci și 
fiindcă in personalitatea lui de spor
tiv găsim întrunite citeva dintre tră
săturile grupului nostru de haltero
fili fruntași, trăsături fără de care 
nu s-ar putea explica strălucitele 
succese internaționale.

Iată un fapt care-1 definește pe 
acest mare sportiv al țării noastre. 
Imediat după recentele campionate 
europene, la care cîștigase trei me
dalii de aur, se hotărîse să plece 
citeva zile in localitatea sa natală 
— comuna Piscu, din județul Ga
lați. Era un prilej de relaxare după 
un efort deosebit 
campionul nostru 
tă vreme. Dar 
Nicu Vlad și-a 
revizuit planurile 
și s-a hotărît să 
nu piardă nici o 
zi, să-și reia de 
îndată pregătirile 
pentru viitoarele 
campionate mon
diale. Care cam
pionate, trebuie 
spus, vor avea loc 
abia în luna... noiembrie. Decizia a- 
ceasta, ce a surprins în parte pînă și 
pe exigenții antrenori ai lotului, vă
dește înalta răspundere personală a 
sportivului, sentimentul profund al 
datoriei de a întreprinde tot ceea ce 
este omenește posibil pentru a se 
menține la nivelul performanței 
mondiale de virf.

în urma unui asemenea mod e- 
xemplar de a gindi și acționa pen
tru rezultate de prestigiu sub culo
rile noastre sportive, nu-i de mira
re să constatăm, de pildă, că junio
rul Andrei Socaci — de-acum pose
sor al unei medalii olimpice de ar
gint in 1984, iar recent câștigător al 
medaliei de aur la campionatele eu
ropene ale seniorilor — n-a între
rupt nici el antrenamentul măcar o 
zi, nutrind înalta ambiție de a cu
ceri nu mai puțin de șase medalii 
de aur la categoria 75 kg., cu prile
jul campionatelor mondiale și euro
pene de juniori de la Donaueschen- 
gen (R.F. Germania).

Spre deosebire de alte sectoare ale 
sportului, în halterofilie se poate 
transcrie destul de exact volumul 
fizic de muncă efectuat in fiecare zi, 
intr-un ciclu săptăminal sau într-o 
întreagă perioadă de pregătire a 
unei mari competiții. Rezultă cifre 
cu totul spectaculoase pentru neini- 
țiați, dar destul de obișnuite în ochii 
sportivului ce s-a dedicat cu toată 
puterea ființei lui înaltei perfor
manțe. Să revenim pentru o clipă la 
Nicu Vlad, remareînd că într-o sin
gură zi de antrenament el ridică 
40—45 tone „de fontă", iar intr-un 
ciclu săptămînal totalizează peste 
200 tone. Insumlnd, de exemplu, 
greutatea ridicată pe timpul celor 
18 cicluri săptămînale de pregătire 
■ campionatelor europene din acest

de intens, pe care 
îl aștepta de mul-

an, ajungem la cifra, extraordinară, 
de 3 600 tone, adică de aproximativ 
360 de vagoane !

Expunerea cifrică de mai sus are 
darul de a reliefa tenacitatea și for
ța cu care lucrează zi de zi halte
rofilii fruntași, lupta lor cotidiană cu 
„fonta" și mai ales cu ei înșiși. To
tuși, ea poate avea și marele defect 
de a simplifica lucrurile, de a re
duce munca teribilă a sportivului 
numai la aspectul brut, cantitativ. 
In realitate, principala trăsătură ca- 
re-1 distinge pe înaltul performer 
este de ordin calitativ. Rațional și 
pe deplin conștient, el trebuie, la 
fiecare fracțiune de secundă a miș
cării, să aprecieze corect poziția seg
mentelor corpului în raport cu de
plasarea greutății și să acționeze 
instantaneu, pe măsura cerinței. A- 
ceastă permanentă necesitate de a

Tineri care ridică, în sala 
de sport, mii de tone...

se orienta conștient „în spațiu" pe 
parcursul fiecărei mișcări determi
nă și o concentrare nervoasă puțin 
obișnuită. De aceea, cotidienele re
petări mereu în regim conștient și 
mereu supuse privirii critice a an
trenorilor și camerei video dau an
trenamentului o notă mai aspră de- 
cît însăși cantitatea uriașă de fontă 
înălțată spre tavanul sălii.

Nu vom intra mai departe pe tă- 
rîmul specializat și complex al me
todicii antrenamentului tehnic, fizic, 
psihic și educativ al sportivilor noș
tri fruntași, ci vom sublinia numai 
faptul că această metodologie, con
turată abia în ultimii cîțiva ani, s-a 
dovedit de o eficiență deosebită, ea 
avind drept rezultat global o adevă
rată explozie a talentelor tinere 
(Nicu Vlad — 23 ani,. Andrei Socaci 
— 20 ani, Constantin Urdaș — 22 ani 
ș.a.m.d.) șl o ascensiune relativ ra
pidă a lor pină la performanța in
ternațională. Iată o scurtă succesiu
ne a rezultatelor, cu specificarea că, 
în haltere, campionatele mondiale și 
europene sînt programate anual, 
uneori concomitent și in același loc : 
1981 — nici o medalie la C.M. și 
C.E. ; 1982 — patru medalii (3 ag. + 
1 br.) ; 1983 — zece medalii (toate 
de bronz), însă cu rezultate de-acum 
foarte valoroase ; 1984 — opt meda
lii la J.O. (2+5+1) și primul loc pe 
națiuni, cu precizarea că la turneul 
olimpic, spre deosebire de C.M. și 
C.E., se acordă numai cite o meda
lie de aur, argint sau bronz pe fie
care categorie, în loc de cite trei. 
Să-i reamintim pe acei bravi per
formeri olimpici : în frunte 
Vlad, totodată recordman al 
Petre Becheru, Andrei Socaci, 
le Groapă, Ștefan Tașnadi, 
Radu, Petre Dumitru și Dragomir

Nicu 
J.O., 

Vasi- 
Gelu

Cioroslan, acesta din urmă actual 
secretar adjunct al F.R.H. Pentru 
anul trecut, 1985, vom da cifre mai 
generale spre a ilustra rezultatele 
unui număr mare de sportivi, de la 
seniori pină la juniori : 101 medalii, 
dintre care 28 de aur, la C.M. șl 
C.E. de seniori și juniori, balcaniade 
și turneul „Prietenia". Adică, apro
ximativ 1/6 din totalul medaliilor 
cîștigate anul trecut de reprezentan
ții noștri la toate sporturile.

Baza pe care se reazemă creșterea 
și evoluția halterofililor noștri se 
circumscrie la 52 de unități, cu 2 500 
sportivi și 56 antrenori și instruc
tori. Dintre toate acestea, eviden
țiem în prifnul rînd opt cluburi de 
nivel olimpic, ai căror sportivi au 
cucerit medalii la marile competiții : 
în București, Steaua (multiplul cam
pion. olimpic, mondial și european 

Nicu Vlad este 
membru al aces
tui mare club), 
Dinamo (cu An
drei Socaci și 
Constantin Urdaș 
în prim plan), O- 
limpia și Rapid, 
ambele cu merite 
speciale în pro
movarea perfor
merilor ; iar în 

județe — Clujeana și C.S.M. din Cluj - 
Napoca, Gloria Bistrița și Farul Con
stanța. Dacă dăm citire listei tinerilor 
sportivi, care in aceste zile vor concu
ra la campionatele mondiale și euro
pene ale juniorilor, vom desprinde 
mai lesne și că aportul unităților din 
județe este important: Negreanu (Fa
rul), ■' ' ‘ '
Socaci și Kereki 
rești), Czanka (C.S.M. Cluj-Napoca) ' 
și Sirbu (Clujeana), cu precizarea 
că acesta din urmă, 15 ani, se află 
la limita inferioară admisă de regu
lamentele internaționale pentru par
ticiparea la C.M. și C.E. de juniori.

Datele de mai înainte denotă că 
selecția pe diferitele trepte pînă la 
loturile reprezentative este foarte 
eficientă, prin comparație și cu alte 
ramuri sportive. îmbinată cu pregă
tirea metodologică multilaterală mo
dernă, al cărei miez constă din a- 
propierea la maximum a fiecărui 
antrenament de nivelul marii com
petiții, această selecție dă satisfac
ția apariției campionilor cu renume 
internațional. Federația de haltere, 
activul său tehnic — in care se cuvin 
incluși, în primul rînd, activiștii re- 
tribuiți, oameni de specialitate, pro
fesorii Lazăr Baroga (secretar) și 
Dragomir Cioroslan (ajunct), de a- 
semenea antrenorii lotului reprezen
tativ, Ștefan Achim și Dumitru Con
stantin (ambii de la clubul Steaua), 
medicul loturilor, dr. Gabriel Ioniță, 
precum și alți tehnicieni din țară — 
se află pe drumul bun, propice înal
tei performanțe, drum pe care tre
buie să persevereze pentru a dobîndi 
noi victorii sub culorile sportului 
românesc. s

11,30 Telex11,35 Lumea copiilor
12.40 Din cununa ctnteculul românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (partial color)
14,45 Contemporanii noștri (Color) • 
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal19,20 Țara mea azi • Județul Mureș 

In anul 65 al partidului
19.40 Clntarea României (color). De pe 

marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată tn co
laborare cu Consiliul Culturii și

Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură și educație socialistă al județului Mureș

20,20 Film artistic (color) : „Drumul". 
Premieră TV. Producție a stu

diourilor din R.P.D. Coreeană
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni 26 mal
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-ștllnțiflc • In

cursiune In universul genetic. 
Documentar

20,45 Tezaur folcloric (color)
21,05 Film serial (color): .,Wilhelm Cu

ceritorul"21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Muntean (Gloria Bistrița),
(Dinamo Bucu-

Valerlu MIRONESCU

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 25 mai, ora 21 — 28 mai, 
ora 21. In țară : Vremea va fi caldă, 
mai ales tn primele zile. Cerul va fl 
schimbător. Local, In regiunile din 
nordul țării vor cădea ploi ce vor 
avea și caracter de‘ aversă Însoțite de descărcări electrice, tn rest, aceste fe
nomene vor fi Izolate. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat cu intensificări 
spre sfirșitul intervalului din sectorul

nordic la munte șl tn regiunile estice 
cu viteze de 40—60 km pe oră. Tem
peraturile minime, nocturne, vor fl 
cuprinse Intre 8 și 18 grade iar cele maxime, diurne, tn scădere spre sfîr- 
șltul intervalului, vor fl tn general cu
prinse Intre 18 si 28 de grade, mai ri
dicate la începutul intervalului în sudul țării, tn București : Vreme caldă, 
mal ales tn primele zile. Cer variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată mai 
ales In ultima zi. Vlnt slab pină la 
moderat, cu unele intensificări spre 
sfirșitul intervalului. Temperaturile 
minime, nocturne, vor fl cuprinse In
tre 14 și 17 grade, cele maxime, di
urne, Intre 25 șl 28 de grade.

Ca în fiecare an, 
națiunea argentiniană 
celebrează la 25 mai 
Ziua independenței, 
evocînd memorabilul 
eveniment petrecut cu 
176 de ani in urmă, 
cînd la Buenos Aires 
a fost ales primul gu
vern provizoriu al 
provinciei Rio de la 
Plata, fapt care a con
semnat momentul rup
turii cu vechiul regim 
colonial spaniol și în
ceperea procesului de 
emancipare politică și 
economică. Șase ani 
mai târziu, Congresul 
de la Tucuman decla
ra independente „Pro
vinciile Unite din Rio 
de la Plata", iar în 
1826 noul stat consti
tuit devenea Republi
ca Federală Argen
tina.

Inscriindu-^se pe 
harta lumii ca una 
dintre marile produ
cătoare mondiale de 
alimente, fiind favo
rizată în acest sens de 
condițiile de climă, ca 
și de varietatea și 
fertilitatea solului. 
Argentina este, tot
odată. una dintre ță
rile latino-americane 
care a înregistrat

de-a lungul vremii 
progrese notabile pe 
calea edificării unei 
economii moderne, 
prin dezvoltarea unei 
industrii complexe — 
siderurgice, petrochi
mice, electrotehnice și 
microelectronice, hi- 
droenergie, aviație 
etc. In acest fel. Ar
gentina se află astăzi 
printre statele ce dis
pun de un potențial 
industrial capabil să 
valorifice la un nivel 
tehnologic corespunză
tor marile resurse na
turale pe care le are. 
Pornind tocmai de la 
necesitatea valorifică
rii superioare a între
gului potențial econo
mic al teritoriului na
țional. guvernul ar
gentinian a lansat, re
cent. ideea transferă
rii capitalei tării la 
Viedma, centrul admi
nistrativ al actualei 
provincii Rio Negro, 
aflată ta porțile Pa- 
tagoniei — regiune 
care, potrivit aprecie
rilor președintelui 
Râul Alfonsin. consti
tuie cheia viitoare a 
dezvoltării naționale. 
Viedma se află pe 
malul sudic al fluviu

lui Rio Negro. care 
traversează Argentina 
de la apus spre ră
sărit și care oferă 
multiple posibilități de 
dezvoltare.

Poporul român pri
vește cu interes și 
simpatie evoluțiile po
litice și economice din 
această frumoasă tară 
sud-americană. efor
turile poporului ar
gentinian pentru ac
celerarea progresului 
său material și spiri
tual. Tradiționalele le
gături de prietenie și 
colaborare dintre cele 
două țări și popoare, 
favorizate de afinită
țile de limbă si cul
tură. de similitudinea 
preocupărilor pentru 
asigurarea dezvoltării 
economice și sociale 
au cunoscut o evolu
ție continuu ascen
dentă. Se poate apre
cia că există condiții 
favorabile pentru am
plificarea conlucră
rii româno-argentinie- 
ne. pe multiple pla
nuri — ceea ce cores
punde pe deplin inte
reselor celor două țări 
și popoare, ale păcii 
și cooperării interna
ționale.

(Urmare din pag. I)
este „curba lui de răspuns" 
în asemenea împrejurări. 
Era foarte important să 
știu lucrul ăsta. „Chiar 
aveați unele temeri 
„Sincer să fiu. nu. Dar știți 
cum e omul : își verifică 
părerile pînă-n pînzele 
albe. Mai ales cînd e vorba 
despre om". „Si ce ați 
trecut la total ?“. „Reușit. 
Sînt destui care, in condi
ții de excepție, își pierd 
capul. Vor să le facă pe 
toate, deodată. Intră în pa
nică, produc vraiște. Se 
încurcă - și încurcă și pe 
alții. Adaugă la tensiune 
inutila lor stare de tensiu
ne. Mai devreme sau mai 
târziu asemenea oameni 
capotează la intervenții. 
Pot fi excelenți meseriași 
în altă parte ; aici însă nu 
corespund și pace". „Ob
serv că schițați «portretul 
robot» al omului de la in
tervenții". „Cine, eu ? Păi 
eu vorbeam pare-se de 
Marin Bălan, nu

întrebare pentru șeful 
secției.

— De unde luați oameni 
ca Marin Bălan ?

— Njftvem de unde. Ni-i 
creștem.

Altă scenă de viată : vin 
la practică, să spunem. 15 
elevi de la școala profesio
nală. Unii buni, foarte 
buni, ajung obiect de 
„dispută" între ateliere. 
Normal, cine nu vrea vîr- 
furile ? Toți aleargă după 
vîrfuri. Tehnica uzinelor, 
de prim rang în imensa 
majoritate a locurilor, cere 
oameni de nivel : temeinic 
pregătiți, virtuozi în pro
fesie. E ca într-o orches
tră de înalt nivel, unde 
n-are loc. prin forța lucru
rilor, instrumentistul care 
le zice „după ureche". Ei

bine, cu toate acestea, aici 
la intervenții, lucrurile se 
pun un pic mai diferit. 
Numai omul care să facă 
filetul cel mai complicat 
ori bobinajul după toate 
regulile artei nu ajunge. 
Mai trebuie să aibă ceva. 
Ceva alcătuit din tenacita
te, din încăpățînarea de a 
nu se da bătut în fata unui 
obstacol ce pare de ne
învins. Uneori, chiar și din 
fantezie. Și de parcă toate 
acestea nu ar fi de-ajuns.

„Stmbăta următoare tre
buie să dea fontă". Deci, 
primul cuvînt apăsat. în
vățat aici a’ fost trebuie. 
Trebuia să am și eu o în
tâlnire cu o fată, în Bucu
rești. peste citeva zile, 
dar... Asta e : a trebuit 
să-mi umplu servieta cu 
niște piese uzate și să iau 
drumul Timișoarei. N-am 
plecat de acolo pînă nu 
mi-am umplut servieta cu 
piese bune". „Ce s-a întâm
plat cu cuptorul ?“. „Păi

— In acel ceva tn plus, 
pe care trebuie să-1 aibă 
omul de la intervenție, dv. 
ați inclus și fantezia.

— Normal. Lucrăm cu 
oameni, nu cu automate. Și 
nu o dată acționăm într-o 
stare de neprevăzut.

— Perfect. Haideți să 
concretizăm pentru cititori 
ideea asta. S-o facem pal
pabilă. S-o trecem pragul 
de Ia afirmație la practică.

Interlocutorul nostru re
curge la o altă scenă de

Viața de uzină 
in citeva „scene de viață"

șeful secției mecano-ener- 
getic adaugă :

— De aici încolo începe, 
Intr-adevăr, greul. Greul 
de a-i crește pe acești oa
meni in stare să reziste la 
solicitări, la presiunea de 
care aminteam.

N-avem încotro, trebuie 
să raportăm această afir
mație tot la o seină de 
viață. O înfățișează ingi
nerul Alexandru Ivan :

„Am terminat automati
ca și iată-mă proaspăt sta
giar la „Progresul“-Brăila. 
Ca să zic cum a fost 
trebuie să spun cum îmi 
imaginam că o să fie : 
halat alb. cravată, proiec
tare. Vis de student, cu 
mustățile crescute în amfi
teatru și nu în hală. Vin 
aici, nu mă dezmeticesc 
eu cum e cu halatul și cra
vata, deoarece inginerul 
Dumitru Avramescu îmi 
arată cuptorul de inducție 
de 3.5 tone fontă : „11
vezi ?". „Ce-i cu el ?“.

n-am spus 7 A trebuit să 
fie gata pînă sîmbătă". 
„Dar cu fata ?“. „Oho, 
viața a vrut altfel. Aici, 
în uzină m-am căsătorit. 
In același an am fost pri
mit și în partid". „Și ha
latul ?“. „E ăsta, pe care-1 
am pe mine. Nu-i el alb, 
dar e numai bun pentru 
ceea ce fac șl fac cu plă
cere. Cît despre cravată, o 
folosesc din plin Ja simpo
zioane, la sesiunile de co
municări unde deseori pre
zint și eu comunicări". 
„Deci există și un moment 
al cravatei ?". „Există. Și 
atunci îmi spun că am 
avut noroc. că viața de 
uzină a fost darnică cu 
mine. Ba, intr-un fel. a 
întrecut așteptările. In 
halat imaculat, în cine știe 
ce birou, căpătăm eu atît 
de repede experiență. în
vățam atâta meserie

Ne întoarcem cu între
bările din nou către șeful 
secției :

viață. (Viața uzinei e de 
o diversitate fără seamăn). 
Intr-o anume împrejurare, 
directorul uzinei se împie
dică de o mașină de frezat 
și alezat orizontal. „Ce-i 
cu vechitura asta aici 
Vechitură ? Cam. Dar din 
vechitura asta s-a stors 
producție vreme de peste 
trei decenii. Sigur, timpul 
a curs, i-a luat-o înainte, 
tehnica și mai mult, a ga
lopat repede. Utilajul în 
cauză rămăsese la comenzi 
simple, la lucrări elemen
tare. cu tolerante mari. 
Niei noi nu o prea sco
team din „rablă". Dar ne 
obișnuisem cu ea... Era a 
noastră, ce mai......... Dacă
i-a venit vremea casării, 
n-o mai ocrotiți. Hotărî- 
ti-i soarta". „Tovarășe di
rector. am vrea să ne ju
căm mai întâi cu ea. Poate, 
cine știe...".

— De unde și pînă unde 
ideea... jocului ?

— Asta chiar că-i mai 
greu de explicat. își caută 
argumentele inginerul Con
stantin Fofîrcă. Să incerc, 
totuși. Vedeți, oamenii ju
decă un obiect, o stare, mă 
rog. după ceea ce au con
cret sub priviri. Sau din 
obișnuință. De, automatis- 
mele vieții. Alții însă se 
duc cu gîndul mai departe, 
dincolo de imaginea ime
diată. exactă.

— Pun la lucru fantezia.
— întocmai. In cazul 

dat, destui din secția noas
tră vedeau nu numai ma
șina veche de care se îm
piedicase, pe drept, direc
torul, ci, mai ales, ceea ce 
ar putea ea deveni...

„Joaca" a început cu un 
proiect de geriatrie a... 
vechiturii. „Medicamente
le" prevăzute ? Numai 
echipamente produse in 
țară. Nici un șurub de im
port. 60 de zile a tot fost 
sucit și adăugat proiectul. 
Inginerul Alexandru Ivan 
a ' „bucșit" vechitura cu 
electronică. Maistrul Con
stantin Vizireanu a recon
siderat partea electrică. 
Acționări cu tranzistori, 
seturi de scule sofisticate. 
Rezultatul : mașina a înti
nerit într-atit. incit la ea se 
execută acum lucrări de 
categoria a Vil-a. de per
formanță. Și ca semn că 
reușita e deplină pledează 
și faptul că a fost inclusă, 
cu parte egală de încărcă
tură, în plan, in zestrea 
tehnică a secției.

...Scene din viata com
plexă. de uzină. în citadela 
excavatorului românesc. 
Oamenii de aici spun cu 
modestie că sînt obișnuite. 
Poate. O obișnuință însă 
care, vorba lui Shakes
peare, „aproape că poate 
schimba caracterul întipă
rit de natură".



România socialistă, președintele Nicnlae Ceausescu 
militează cu fermitate pentru soluționarea justă, 

constructivă a problemelor fundamentale 
ale lumii contemporane

Activitatea prodigioasă a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nidolae Ceaușescu, pe 
planul politicii interne și internaționale a țării noas
tre, pozițiile principiale, ferme și constructive față de

problemele cardinale ale umanității, exprimate in ca
drul unor cuvintări, vizite de lucru în țară ș1 peste 
hotare, cu prilejul primirii unor personalități din 
alte țări, sint amplu reflectate de presa de pes
te hotare.

Manifestări consacrate României

Poziția României față de princi
palele probleme actuale ale vieții 
internaționale — în primul rind 
necesitatea realizării dezarmării — 
exprimată, în aceste zile, in cadrul 
cuvîntărilor rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cursul vizi
telor de lucru efectuate in județe 
din nord-vestul țării a fost reflec
tată pe larg de mijloacele de in
formare în masă din diferite țări, 
care au subliniat îndeosebi voința 
nestrămutată de pace a poporului 
român, exprimată de cel mai înalt 
exponent al său.

Astfel, intr-o corespondentă, 
agenția T.A.S.S. relevă că, in cu- 
vintarea rostită la marea adunare 
populară din Satu Mare,, secreta
rul general al P.C.R. a arătat : 
In actuala situație internațională 
gravă este necesar să fie întărite 
solidaritatea și colaborarea dintre 
toate statele, să fie oprită cursa 
înarmărilor . și să se treacă la 
dezarmare, in primul rind la 
dezarmarea nucleară. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —■ subliniază 
agenția sovietică — a arătat, de 
asemenea, că România susține ac
tiv propunerile Uniunii Sovietice 
privind dezarmarea nucleară în 
trei etape, pină in anul 2000, și se 
pronunță pentru elaborarea unui 
amplu program de dezarmare ge
nerală. care să cuprindă atît ar
mele chimice, cit și alte arme da 
distrugere în masă.

Agenția subliniază poziția’Româ- 
niei, care consideră că dezarmarea 
nucleară constituie obiectivul fun
damental și trebuie să se facă to
tul pentru a se înlătura armele nu
cleare de pe planeta noastră.

T.A.S.S. redă, de asemenea, po
ziția României de solidaritate cu 
lupta poporului namiblan pentru 
independentă. Poporul român, a 
subliniat conducătorul Republicii 
Socialiste România, condamnă cu 
hotărîre noile acțiuni agresive ale 
R.S.A., cere să se pună capăt po
liticii de apartheid duse de regi
mul de la Pretoria și să se asi
gure poporului majoritar al acestei 
țări egalitatea în drepturi.

Relatînd despre cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară din mu
nicipiul Baia Mare, ziarul sovietic 
„gRAVDA" relevă : Secretarul ge
neral al P.C.R., președintele Româ
niei. a declarat că este necesar 
ca S.U.A., care de curînd au pro
cedat la o nouă experiență nu
cleară, să înceteze experiențele nu
cleare, aceasta fiind în interesul 
tuturor popoarelor lumii. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că omenirea nu va admite ca un 
stat, oricît de mare ar fi el, să nu 
țină seama de interesele celorlalte 
popoare.

Vorbind la adunarea populară 
din orașul Satu Mare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
obiectivul principal al zilelor noas
tre este eliminarea completă a 
armelor nucleare și dezarmarea 
nucleară — subliniază agenția 
CHINA NOUA. Se arată că pre
ședintele României și-a afirmat 
sprijinul față de propunerea sovie
tică privind dezarmarea nucleară, 
în trei etape, pină in anul 2000.

» Nicolae Ceaușescu — se relevă 
In continuare — a spus, de aseme
nea, că trebuie elaborat un plan 
temeinic și amplu de dezarmare, 
care să cuprindă atît armele con
venționale, cit și chimice, pentru a 
se ajunge la o reducere radicală 
a tuturor armamentelor, deoarece 
numai astfel poate fi prevenit 
războiul.

Se subliniază, de asemenea, că 
președintele României a lansat tu
turor țărilor chemarea să garan
teze utilizarea sigură a centralelor 
atomoelectrice, astfel incit să nu 
provoace daune omenirii, dat fiind 
faptul că energia nucleară scăpată 
de sub control nu are granițe, 
ea puțind provoca uriașe distru
geri, iar in cazul unui război nu
clear va duce la însăși distrugerea 
condițiilor de existență a vieții ,pe 
planetă.

Cu aceeași ocazie — relatează 
agenția — președintele Nicolae 
Ceaușescu a condamnat energic 
raidurile comise de R.S.A., s-a pro
nunțat pentru încetarea politicii de 
apartheid din Africa de Sud și 
pentru garantarea drepturilor ma
jorității de culoare din această 
țară. România va sprijini lupta de 
eliberare națională a poporului 
namibian, a mai'afirmat președin
tele Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
din R.D. Germană, referindu-se la 
cuvântarea ținută la marea aduna
re populară de Ia Satu Mare, evi
dențiază : Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat faptul că, în 
situația actuală internațională pe
riculoasă, trebuie făcut totul pen
tru a se pune capăt înarmărilor. 
România — scrie „Neues Deutsch
land" — sprijină activ propune
rile U.R.S.S. de dezarmare nuclea
ră, In etape, pină în anul 2 000.

In actuala situație interna
țională gravă trebuie să facem 
totul pentru oprirea cursei înar
mărilor, a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu Ia marea adu
nare populară din municipiul Satu 
Mare, relevă, la rindul său, agen
ția A.D.N., din R.D. Germană. Se 
arată, în context, că România sus
ține activ propunerile Uniunii So
vietice privind dezarmarea nuclea
ră, în trei etape, pină în anul 2000.

Cerînd regimului de la Pretoria 
să pună Imediat capăt politicii de 
agresiune și apartheid, subliniază 
agenția, Nicolae Ceaușescu a con
damnat recentele acte de agresiu
ne comise de Africa de Sud împo
triva Republicii Zimbabwe, Botswa- 
nei și Zambiei.
Secretarul general al Partidului Co

munist Român, Nicolae Ceaușescu, 
. a efectuat în ultimele zile vizite 

de lucru în județele Satu Mare, 
Maramureș și Sălaj, unde a rostit 
cuvîntări în cadrul.unor mari adu
nări populare, informează agenția 
cubaneză PRENSA LATINA.

In cuvîntările sale, conducătorul 
statului român a cerut să sa pună 
capăt experiențelor nucleare efec
tuate de S.U.A., indiferent în ce 
condiții ar fi realizate acestea, evi
dențiind că este necesar să se în
țeleagă că omenirea nu poate ac
cepta ca vreun stat — oricît de 
mare ar fi el — să nesocotească 
interesele celorlalte popoare, ale 
vieții pe planetă, subliniază a- 
genția. • ,

In cuvîntarea rostită la adunarea 
populară din municipiul Satu Mare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat necesitatea de a se pune 
capăt războiului dintre Iran și 
Irak, relevă agenția irakiană 
I.N.A., subliniind că România se 
pronunță cu toată hotărirea pentru 
soluționarea politică a acestui con
flict, pentru soluționarea, numai 
prin tratative, a tuturor probleme
lor litigioase dintre state.

Se evidențiază apoi că pre
ședintele României a insistat asu
pra necesității urgente a înlătură
rii armelor nucleare din Europa și 
de pe întreaga planetă, subliniind 
că toate popoarele europene tre
buie să acționeze pentru elimina
rea acestor arme.

Referindu-se la cuvîntarea 
rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din municipiul Satu 
Mare, agenția REUTER a reflec
tat poziția fermă exprimată de 
conducătorul statului român pri
vind necesitatea evitării unui con
flict . nuclear. în context, se arată 
că președintele României s-a pro-

Ample relatări 
și comentarii 

in presa internațională

nunțat pentru un control temeinic 
și o bună exploatare a centralelor 
nucleare, subliniind că este nece
sar să se asigure ca energia nu
cleară folosită in scopuri pașnice 
să nu poată dăuna omului.

Popoarele europene trebuie să 
facă totul pentru a impune retra
gerea armelor nucleare și, în ace
lași timp, pentru a se stabili mă
suri cit mai bune și mai sigure 
pentru folosirea energiei nucleare 
în scopuri pașnice, a spus pre
ședintele Nicolae Ceaușescu într-o 
cuvîntare rostită în orașul Zalău, 
scrie agenția ASSOCIATED PRESS.

Citind din cuvintare, agen
ția subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu a declarat : Tre
buie să facem totul pentru ca 
Europa să nu poată fi afectată în 
nici un fel de efectele radiațiilor 
nucleare, care, o dată scăpate de 
sub control, afectează viața fiecă
rui popor. Adresez din nou po
poarelor europene chemarea să fa
cem totul pentru ca orașele și sa
tele noastre, pentru ca femeile, 
copiii, in general toți oamenii 
muncii, toți cetățenii din satele și 
orașele țărilor noastre să trăiască 
în liniște, fără teamă că se vor 
trezi dimineața cu radiațiile ener- 
'giei nucleare asupra lor, a adău
gat șeful statului român. Pre
ședintele României a arătat că nu 
trebuie luate in seamă nici un con
siderent și nici o altă justificare 
decît aceea de a apăra viața, li
niștea și sănătatea fiecărui popor, 
relevă agenția americană de presă.

Mijloacele de informare în masă 
din diferite țări au continuat să 
relateze despre vizita priete
nească de lucru efectuată în 
Uniunea Sovietică de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre conți
nutul convorbirilor avute cu tova
rășul Mihail Gorbaciov și docu
mentele semnate cu acest prilej.

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, șl Mihail Gorba
ciov. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., au exprimat hotărirea 
comună de a întări, și in viitor, pe 
toate căile, prietepia și colabora
rea multilaterală dintre România 
și U.R.S.S., dintre P.C.R. și 
P.C.U.S,, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, solidarității in
ternaționale, egalității în drepturi, 
respectului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești — relatează agenția 
A.D.N.

Nicolae Ceausescu și Mihail Gor
baciov — arată agenția de presă 
a R.D.G. — au evidențiat impor
tanța deosebită pe care o au în 
actualele împrejurări internațio
nale unitatea și coeziunea statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, care reprezintă un factor 
eficient de asigurare a securității 
și muncii pașnice a popoarelor lor.

Presa centrală din R. P. Ungară 
a relatat despre vizita prietenească 
de lucru la Moscova a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la invitația 
C.C. al P.C.U.S. șl a Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Ziarul „MAGYAR HIRLAP" 
subliniază că in cursul convorbiri
lor a fost evidențiată importanța 
deosebită, în actualele împrejurări 
internaționale, a usității și coeziu
nii statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, care reprezintă 
un factor eficient al menținerii și 
întăririi păcii în Europa și în 
lume. împreună cu celelalte state 
aliate — arată ziarul — România 
și Uniunea Sovietică vor acționa 
pentru promovarea păcii, a securi
tății și colaborării internaționale.

Pe lingă dezarmarea nucleară, 
cele două țări consideră necesară 
reducerea substanțială a armamen
telor clasice, a cheltuielilor mili
tare, a forțelor armate, pentru o 
abordare complexă a problematicii 
dezarmării. Se evidențiază că 
Uniunea Sovietică sprijină propu
nerea României și a Bulgariei pri
vind transformarea Balcanilor în
tr-o zonă fără arme nucleare și 
chimice. Se relevă, de asemenea, 
că U.R.S.S. apreciază pozitiv pro
punerea României privind soluțio
narea pe cale pașnică a conflic
telor.

O atenție deosebită — arată zia
rul — s-a acordat în cursul con
vorbirilor dezvoltării colaborării 
economice româno-sovietice. Se 
publică, de asemenea, o fotografie 
înfățișindu-i pe cei doi condu
cători.

Cotidianul „JORNAL DE AN
GOLA". relatînd vizita prieteneas
că de lucru întreprinsă in U.R.S.S. 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
conținutul convorbirilor avute cu 
Mihail Gorbaciov, evidențiază ho- 
tărîrea exprimată de a acționa 
pentru întărirea în viitor a prie
teniei și cooperării multilaterale 
între cele două țări, dorința de a 
amplifica și dezvolta în mod con
secvent cooperarea rodnică bilate
rală in domeniile economic, poli
tic. ideologic, al științei si culturii, 
al apărării și în alte sectoare.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român,
Nicolae Ceaușescu, a avut la Mos
cova convorbiri politice cu secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov ; cu acest prilej 
a fost semnat Programul de lungă 
durată privind dezvoltarea cola
borării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre România și U.R.S.S. 
pe perioada pină în anul 2000. in
formează agenția D.P.A, din R. F. 
Germania.

..65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român" este titlul 
articolului publicat in ,.DHAKA 
COURIER", din Bangladesh, în 
care, prezentîndu-se istoria făuri
rii P.C.R., se subliniază în special 
realizările din ultimii 20 de ani, 
de cind la conducerea țârii și a 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Gloriosul jubileu al celei de-a 
65-a aniversări de la' făurirea 
partidului comunist este pentru 
poporul român un minunat prilej 
de a evidenția, cu deplină satis
facție și mîndrie patriotică, lun
gul drum de luptă și realizări stră
bătut in epoca inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, denumită cu justifica
tă mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". La această 
glorioasă aniversare poporul Româ
niei aduce un omagiu din inimă 
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
tării, și exprimă ginduri și sen
timente de mare stimă, considera
ție și apreciere pe care națiunea 
română le dedică ilustrului con
ducător, marelui erou al poporului 
român, fondatorului României mo
derne, se subliniază în articol. 
Partidul — centrul vital al na
țiunii române — acționează ferm 
pentru perfecționarea democrației 
interne, pentru funcționarea cores
punzătoare și dezvoltarea organe
lor democrației socialiste, se
cretarul general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, arătînd că so
cialismul se construiește cu po
porul, pentru popor.

Revista tunisiană „JEUNESSE 
MAGAZINE" a publicat un articol 
intitulat „Cinci decenii de la pro
cesul de la Brașov", in care rele
vă împlinirea a 50 de ani de la 
procesul luptătorilor comuniști și 
antifasciști de la Brașov, „proces 
în cadrul căruia s-a remarcat, prin 
curajul său, clarviziunea politică 
și profund patriotism, revoluționa
rul înflăcărat Nicolae Ceaușescu ; 
el și-a închinat viața, încă din 
fragedă tinerețe, luptei pentru li
bertatea poporului român. Perso
nalitate de excepție, strălucit 
exemplu de erou patriot, 
Nicolae Ceaușescu, căruia i s-a 
încredințat de către partid roltil 
principal în orientarea procesului, 
a devenit din acuzat — acuzator, 
demascînd pericolul fascismului și 
al războiului".

..încă din timpul procesului de Ia 
Brașov, in împrejurările extrem 
de grele ale confruntării cu orga
nele de represiune ale regimului 
burghezo-moșieresc, s-au afirmat 
înaltele calități politice și morale 

■— credința in principiile comu
niste, patriotismul înflăcărat, de
votamentul față de interesele vi
tale ale clasei muncitoare. ale 
poporului și țării, abnegația, dir- 
zenia și curajul în lupta pen
tru cauza socialismului și păcii 
— ale militantului revoluționar 
Nicolae Ceaușescu.- pe care voința 
unanimă a comuniștilor, a între
gului popor l-a așezat în fruntea 
partidului și statului și care con
duce în mod strălucit, de peste 
două decenii, mersul României pe 
calea progresului și a civilizației 
socialiste, a afirmării sale demne, 
libere și independente în ansam
blul națiunilor lumii" — scria 
„Jeunesse Magazine".

în încheiere, articolul din re
vista tunisiană relevă : „împlini
rea a 50 de ani de la procesul de 
Ia Brașov, intentat de către autori
tățile represive luptătorilor comu
niști șl antifasciști, in fruntea 
cărora se afla militantul revolu
ționar Nicolae Ceaușescu, este un 
prilej de evocare a bogatelor tra
diții de luptă ale clasei munci
toare, forțelor democratice progre
siste, Partidului Comunist Român, 
de intensificare a educației poli
tice, patriotice și revoluționare a 
tinerilor, a tuturor oamenilor 
muncii". (Agerpres)

Negocieri privind intensificarea colaborării 
intre statele in curs de dezvoltare

Intervenția șefului delegației române la reuniunea ministerială 
de la Brasilia

BRASILIA 24 (Agerpres). — La 
Brasilia s-au desfășurat lucrările 
sesiunii ministeriale privind crearea 
sistemului global de preferințe co
merciale între țările în curs de 
dezvoltare, la care au participat 
reprezentanți ai 67 țări membre ale 
„Grupului celor 77", între care și 
România, precum și ai unor orga
nizații internaționale.

Luind cuvîntul in cadrul dezbate
rilor generale, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Vasile Pungan, șeful 
delegației române, a prezentat po
ziția României cu privire la rolul 
cooperării și întrajutorării între 
țările în curs de dezvoltare în acce
lerarea procesului dezvoltării lor 
economice și sociale independente.

Ca țară în curs de dezvoltare, 
România, a arătat vorbitorul, își 
va aduce contribuția la întărirea

Conferința pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare 

încheierea celei de-a zecea sesiuni
STOCKHOLM 24 (Agerpres).

Lucrările celei de-a zecea sesiuni a 
Conferinței de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa au luat 
sfirșit. Ca și la runda precedentă a 
negocierilor de Ia Stockholm, pro
gresele realizate vizează in special 
aspecte secundare. nereușindu-se 
încă să se deblocheze domeniile- 
cheie, care ar putea imprima trata
tivelor dinamica necesară ajungerii 
la un acord.

Definirea activităților militare 
care ar urma să fie supuse notifică
rii și stabilirea parametrilor de no
tificare continuă să rămină un do
meniu dificil de acord, deși măsurile 
respective au o importanță majoră 
pentru creșterea încrederii și Întă
rirea securității pe continent.

în cursul ultimelor două runde de 
negocieri s-a ajuns la o înțelegere 
doar în ceea ce privește schimbul 
anual de calendare referitor la acti
vitățile militare notificabile. Cu toa
te că această măsură are o pondere 
mai modestă în ansamblul măsurilor 
de încredere și de securitate, conve
nirea textelor respective de acord 
marchează un pas în direcția reali

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager

pres). — Comitetul pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian a audiat ra
poartele cu privire la cel de-al 
XlII-lea seminar al Națiunilor Unite 
asupra problemei palestiniene, des
fășurat la Istanbul in perioada 7-rll 
aprilie a. c.

Una dintre importantele concluzii 
cu care s-a încheiat seminarul men
ționat este aceea că cea mai bună 
cale de realizare a unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu poa
te fi oferită de convocarea unei con
ferințe internaționale, sub auspiciile 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei.

ABU DHABI 24 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a subliniat 
importanta organizării unei confe
rințe arabe la nivel inalt, adăugind 
că O.E.P. depune eforturi in vederea

Pentru victoria cauzei drepte a popoarelor africane
La 25 mai, forțele democratice și 

progresiste de pretutindeni marchea
ză „Ziua eliberării Africii" și, tot
odată, începutul „Săptăminii de so
lidaritate cu popoarele aflate sub 
dominație colonială din Africa aus
trală, care luptă pentru libertate, 
independență și egalitate in drep
turi", evocind cu acest prilej unul 
dintre cele mai importante momente 
din istoria acestei vaste regiuni a 
globului. Acum 23 de ani, în aceeași 
zi de primăvară, reprezentanți a 30 
de țări, reuniți la Addis Abeba, 
puneau bazele unei mari organizații 
cu caracter continental — Organiza
ția Unității Africane — angajindu-se 
în același timp să acționeze cu efor
turi unite in vederea apărării liber
tății și independenței proaspăt cu
cerite. a lichidării definitive a colo
nialismului, neocolonialismului și 
rasismului pe pămintul african.

Trecind in revistă drumul străbătut 
de Africa in răstimpul care s-a scurs 
.de la crearea O.U.A. și pină azi, se 
poate afirma că această organizație 
a adus o contribuție activă la în
făptuirea obiectivelor propuse, că 
procesul de eliberare a continentu
lui inceput în anii '60 a continuat 
să se manifeste cu deosebită vigoa
re. ducind la apariția a noi și noi 
state. In prezent, numărul țărilor 
membre a ajuns la 50. Acestea se 
manifestă ca o forță tot mai activă 
a lumii contemporane, afirmîndu-și 
cu putere voința' de a se dezvolta 
libere și suverane, deplin stăpine pe 
bogățiile naționale și pe propriile 
destine. în același timp, se intensi
fică tot mai mult lupta poporului 
namibian pentru obținerea indepen
denței naționale și a populației ma
joritare din Republica Sud-Africană 
împotriva politicii de apartheid și 
discriminare rasială.

Anul acesta, marcarea „Zilei eli
berării Africii" are loc in condițiile 
cind regimul rasist de la Pretoria a 
declanșat noi acțiuni agresive îm
potriva unor state africane vecine 
— Zimbabwe, Botswana, Zambia — 
acțiuni care au provocat o puternică 
indignare și cele mai vii proteste în 
întreaga lume. Poporul român a în
fierat energic aceste acte, care re
prezintă o flagrantă și brutală în
călcare a celor mai elementare nor
me de legalitate internațională, a 
principiilor și prevederilor Cartei 
O.N.U. Zimbabwe, Botswana, Zam
bia sint state suverane, independen
te, și nimic, nici un fel de pretexte 
nu pot justifica recurgerea Ia ac
țiuni militare împotriva lor, a teri
toriilor lor naționale. Asemenea ac

solidarității și unității lor de ac
țiune, pentru edificarea unei noi 
ordini economice Internaționale.

România acordă o importanță 
deosebită instituirii sistemului global 
de preferințe comerciale intre țările 
în curs de dezvoltare, a cărui pu
nere în aplicare este de natură să 
faciliteze . satisfacerea într-o mai 
mare măsură a necesităților re
ciproce de materii prime, resurse 
energetice, produse industriale și 
tehnologii. De asemenea, acest sis
tem este menit să impulsioneze 
acțiunile de cooperare economică, 
industrială șl tehnică atît pe plan 
bilateral, cit și multilateral.

In încheiere a fost reafirmată 
hotărirea țării noastre de a contri
bui în mod constructiv la reușita 
primei runde de negociere a siste
mului global de preferințe comer
ciale.

zării obiectivelor Conferinței de la 
Stockholm.

în problema observării activități
lor militare notificabile, progresele 
sint mai lente și de mai mică im
portanță. încă nu s-a reușit să se 
înregistreze vreun progres într-un 
domeniu important, cum este limi
tarea activităților militare.

Problema verificării aplicării mă
surilor de încredere și de securitate 
continuă să rămină una dintre te
mele cele mai controversate la con
ferință, în special din cauza concep
țiilor diferite privind modul de efec
tuare a controlului.

Participind activ la lucrările celei 
de-a zecea sesiuni a Conferiftței de 
la Stockholm, România a depps 
eforturi consecvente pentru găsirea 
posibilităților de apropiere a poziții
lor și pentru realizarea unui acord 
cit mai substanțial înainte de în
treruperea lucrărilor. Contribuția 
concretă a țării noastre, prin avan
sarea unor propuneri realiste în 
cursul tratativelor, ilustrează hotă
rirea României de a participa efectiv 
Ia încheierea cu succes a negocieri
lor de la Stockholm.

convocării ei. Intr-un interviu publi
cat de ziarul „Al Bayan", din Dubai, 
Yasser Arafat a spus, pe de altă par
te,. că cinci organizații palestiniene 
au căzut de acord să participe la 
propusa conferință palestiniană de 
reconciliere, de la Alger. Totodată, 
el a relevat că O.E.P. încearcă să 
ajute la încetarea conflictului dintre 
Iran și Irak.

TUNIS 24 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută ziarului „Al Ba
yan", din Dubai, citată de agenția 
France Presse, Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a declarat că sediul politic 
și administrativ al O.E.P. va fi men
ținut la Tunis. Autoritățile tunisie
ne, a spus el. privesc favorabil a- 
ceastă prezență. El a relevat că s-a 
decis să se pună capăt prezenței 
militare palestiniene in Tunisia, pre- 
cizind că această decizie a fost a- 
doptată in mod unilateral de partea 
palestiniană. *

țiuni de forță — soldate cu victime 
omenești și pagube materiale — do
vedesc incă o dată că regimul de la 
Pretoria reprezintă un factor de per
manentă tensiune, o sursă de conti
nue provocări și conflicte, care pri- 
mejduiesc grav pacea și secu
ritatea în Africa australă, pe 
continent și in întreaga lume. 
Reafirmind sprijinul României -so
cialiste față de lupta dreaptă 
a popoarelor din Africa australă, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
declara in cuvintarea rostită cu pri
lejul vizitei de lucru in județul Ma
ramureș : „Și de la această mare 
adunare populară din Baia Mare 
condamnăm cu toată fermitatea atacu
rile Africii de Sud impotriva Repu

DE „ZIUA ELIBERĂRII AFRICII"

blicii Zimbabwe, a Zambiei și 
Botswanei. Cerem să înceteze acțiu
nile militare ale Africii de Sud im
potriva vecinilor ei, să se pună ca
păt politicii de apartheid și să se 
asigure populației majoritare africa
ne accesul liber Ia întreaga viață po
litică și socială". Poporul nostru este 
ferm convins că nici un fel de acte 
teroriste și acțiuni armate nu vor 
putea să prelungească existența ana
cronicelor rînduieli colonialiste și ra
siste, că nu este departe ziua cind 
cauza libertății, dezvoltării de sine 
stătătoare și egalității în drepturi va 
triumfa pe întreg continentul afri
can.

Marcarea „Zilei eliberării Africii" 
constituie un prilej de a evoca soli
daritatea României socialiste, a 
poporului român cu cauza dreap
tă a popoarelor africane, în ge
neral, cauză care, așa cum se 
știe, a găsit întotdeauna In țara 
noastră un sprijinitor ferm și con
secvent. N-a existat moment mai 

'Important al mișcării anticolonialiste 
pe continentul african în cursul 
căruia România să nu-șl fi ridicat 
glasul în apărarea popoarelor ce au 
pornit la lupta grea a înlăturării 
dominației străine, pentru a cere 
aplicarea neîntîrziată a dreptului lor 
la autodeterminare. Tara noastră a 
acordat acestor mișcări un ajutor 
multilateral — politic, diplomatic, 
material — a salutat cu bucurie apa
riția noilor state africane indepen
dente. pe care le-a recunoscut ime

LISABONA 24 (Agerpres). — In 
cadrul acțiunilor dedicate celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român, la Institutul supe
rior de științe sociale și politice din 
Lisabona a fost organizată o ma
nifestare culturală românească.

tn conferința „Două decenii de în
florire a culturii în România", pre
zentată cu acest prilej, au fost în
fățișate realizările obținute de 
poporul român pe plan economic, 
social și cultural, avintul fără pre
cedent al creației românești in do
meniul culturii.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — M. 
Chebeleu transmite : Sub auspiciile 
Asociației de-prietenie sovieto-româ- 
nă (A.P.S.R.), la Școala superioară de 
artă aplicată-din Moscova a avut loc 
o adunare festivă prilejuită de mar
carea a 100 de ani de la nașterea pic

Ședință a miniștrilor comerțului interior din țările C.A.E.R.
SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc ședința a 18-a a Consfă
tuirii miniștrilor comerțului interior 
din țările membre ale C.A.E.R. De
legația română a fost condusă de to
varășa Ana Mureșan. ministrul co
merțului interior.

Au fost stabilite problemele priori
tare ale colaborării multilaterale și 
schimbului de experiență, măsuri 
privind aplicarea progresului tehnico- 
știintific în scopul modernizării con
tinue a activității de comerț. în lu
mina prevederilor Programului com

În pregătirea Congresului al XlII-lea al U.C.I.
BELGRAD 24 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat lucrările Ple
narei Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia consa
crate pregătirii celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului, informează 
agenția Taniug. Au fost adoptate o 
serie de proiecte ce vor fi supuse 
aprobării forumului U.C.I., programat 
să se desfășoare in capitala iugosla
vă intre 25 și 28 iunie. Intre acestea 
se află Raportul privind activitatea 
U.C.I. în perioada care a trecut de la

IMTHLE DE PRESA
pe scurt

I SESIUNE. La Belgrad s-au des
fășurat lucrările sesiunii Conferin- 

■ ței Federale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia 

1 (U.S.P.M.I.) — cea mai largă orga
nizație social-politică iugoslavă. Au 
fost analizate probleme politice și 

| sociale actuale, in lumina dezbate
rilor publice care au avut loc in 

I ultimele luni în țară. Nenad Bucin 
a fost ales președinte, cu un man-

1 dat de un an, al Conferinței Fe- 
. derale a U.S.P.M.I. — relatează a- 

genția Taniug.
NUMIRE. Carlo Alberto Grazia- 

Ini, din partea Partidului Comunist 
Italian, a fost numit președintele 
Comisiei instituționale a Parla- 

Imentului (vest-)european. în locul 
lui Altiero Spinelli, informează a- 
genția ANSA.

I NEGOCIERI. Spania și Statele 
| Unite vor începe la 10 iulie, la 

Madrid, negocieri asupra reducerii 
I prezenței militare americane pe te

ritoriul spaniol. S.U.A. dispun în 
Spania de patru baze, cu 12 500 mi
litari.

| CONSULTĂRI. Regina Beatrix a 
Olandei și-a încheiat consultările 

i cu liderii tuturor grupurilor parla

diat și a stabilit cu ele relații prie
tenești.

Dind expresie acestei poziții prin
cipiale și consecvente a țării noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu' a 
subliniat nu o dată că în cadrul po
liticii sale generale antiimperialiste 
și anticolonialiste România socialis
tă acordă o atenție deosebită întări
rii colaborării și solidarității cu ță
rile africane, sprijinirii active a efor
turilor acestora pentru consolida
rea independenței naționale și asigu
rarea progresului economico-social. 
pentru afirmarea lor tot mai puter
nică pe arena internațională ca fac
tori ai politicii de pace și colabo
rare.

Relațiile româno-africane de prie

tenie și colaborare au înregistrat, 
după cum se știe, cea mai mare ex
tindere a lor în special după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de cind 
în fruntea partidului și a statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Activitatea prodigioasă desfășurată 
de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, pentru am
plificarea continuă a legăturilor 
României socialiste cu țările care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare a dat un conținut tot mai 
bogat raporturilor cu fiecare din sta
tele Africii. O contribuție hotărâtoare 
la ridicarea pe o treaptă superioară 
a conlucrării româno-africane au 
istoricele vizite efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, într-un 
șir de state ale Africii, ca și convor
birile avute la București cu șefi de 
state de pe acest continent, cu con
ducători ai unor mișcări de elibe
rare națională. Acordurile și înțele
gerile realizate cu aceste prilejuri au 
pus bazele unei rodnice colaborări 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, ca și în alte do
menii — colaborare care se adîncește 
an de an.

Dar solidaritatea țării noastre cu 
statele africane nu se limitează doar 
la sprijinirea lor pentru a-și conso
lida independența și a-și făuri o 
viață mai bună. Ea îmbracă diferite 
alte forme. România socialistă con
lucrează strins cu statele respective 
la O.N.U., în cadrul „Grupului celor 
77" și al mișcării țărilor nealiniate in 

torului român Nicolae Tonitza. Au 
luat parte prorectori, decani, profe
sori și studenți ai acestei prestigioa
se instituții de invățămint, critici de 
artă, membri ai conducerii centrale 
a A.P.S.R., reprezentanți ai presei 
centrale sovietice.

tn alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost evocate viața și opera 
pictorului Nicolae Tonitza, scoțin- 
du-se in evidență valoarea artistică a 
lucrărilor sale. Vorbitorii au pus, 
totodată, în relief dezvoltarea 
continuă a raporturilor de prietenie 
și colaborare pe miAtiple planuri 
dintre cele două țări și popoare.

Cu același prilej, în una din sălile 
Scolii superioare de artă aplicată din 
Moscova '— cea mai veche instituție 
de acest gen din Uniunea Sovietică 
— au fost prezentate lucrări semni
ficative aparținind pictorului Nicolae 
Tonitza.

plex al. progresului tehnico-stiințific 
al țărilor membre ale C.A.E.R., pină 
în anul 2000.

Cu prilejul consfătuirii, s-a realizat 
un schimb de experiență privind 
aplicarea mijloacelor tehnicii electro
nice de calcul în comerțul interior.

In cadrul ședinței au fost exami
nate direcțiile perfecționării în con
tinuare a organizării activității con
sfătuirii miniștrilor si creșterea efi
cientei acesteia, in lumina hotăririlor 
Consfătuirii economice la nivel inalt 
a țârilor membre ale C.A.E.R.

congresul anterior, un proiect de re
zoluție, amendamente la Statutul 
U.C.I.

Luind cuvîntul în cadrul lucrărilor, 
Dimce Belovski. secretarul Prezi
diului C.C. al U.C.I., a arătat că, in 
cadrul pregătirilor in vederea apro
piatului congres, o atenție deosebită 
a fost acordată problemelor referi
toare la creșterea rolului și influen
ței U.C.I. in viața societății iugosla
ve, în asigurarea stabilității econo
mice a țării.

mentare. după care a cerut lui Jan I 
de Koning — în cabinetul demisio- 
nar. ministru cu problemele socia- | 
le — să studieze posibilitățile 
continuării actualei coaliții guver
namentale.

IN CONSILIUL DE SECU- I 
RITATE, Statele Unite și Marea 
Britanie au recurs la dreptul de | 
veto pentru a împiedica adoptarea I 
unui proiect de rezoluție prin care 
se cerea instituirea de sancțiuni . 
economice obligatorii impotriva 
Republicii Sud-Africane. Ședința I 
a fost convocată 'la cererea state
lor africane membre ale O.N.U. in I 
urma noilor acte agresive intre- | 
prinse de regimul rasist de la Pre
toria împotriva Botswanei, Zam- • 
biei și Zimbabwe.

ALEGERE. In cadrul Con
gresului federal al Partidului I 
Liber-Democrat, participant la I 
coaliția guvernamentală de la 
Bonn, Martin Bangefnann a fost I 
reales in funcția de președinte 'al | 
P.L.D. Ca vicepreședinți au fost 
aleși Wolfgang Mischnick, pre- I 
ședințele fracțiunii P.L.D. in Bun- I 
destagul vest-german, . Gerhart 
Baum și Wolfgang Gerhardt. i 

lupta împotriva politicii imperialiste 
și colonialiste, de forță și dominație, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale.

în același timp. România militează 
pentru soluționarea echitabilă a pro
blemelor specifice continentului, în 
primul rînd a gravelor probleme 
economice datorate atit secetei ca
tastrofale din ultimul deceniu, cit 
mai ales deformărilor structurale 
suferite in anii dominației coloniale, 
consecințelor crizei economice mon
diale, practicilor inechitabile din re
lațiile financiare și comerciale in
ternaționale, cu precădere politica 
dobinzilor înalte și măsurile protec- 
ționiste promovate de unele țări ca
pitaliste dezvoltate. Situația gravă a 
economiei africane va forma, de 
altfel, cum se știe, obiectul unei se
siuni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U., care se va desfășura între 
27—31 mai a.c.

In afara crizei economice, una 
dintre cele mai acute probleme ale 
Africii de azi o constituie lichidarea 
ultimelor vestigii ale colonialismului 
și rasismului, al căror promotor în 
regiunea de sud a continentului este 
regimul de la Pretoria. Așa cum se 
știe, R.S.A. continuă să ocupe In mod 
ilegal teritoriul vecin — Namibia 
— refuzind fără nici o justificare să 
recunoască dreptul la existență libe
ră, de sine stătătoare a poporului 
namibian. Rasiștii sud-africani au 
creat, in acest sens, tot felul de 
obstacole pentru a împiedica apli
carea planului O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței Namibiei, 
au instaurat la Windhoek o admi- 
nistrație-marionetă și au sporit la 
peste 100 000 de oameni efectivele 
trupelor de ocupație. Cu toate aces
tea, lupta poporului namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., ia o tot mai 
mare extindere, bucurîndu-se de 
sprijinul și simpatia tuturor po
poarelor lumii. Ca o expresie a aces
tui larg curent de opinie, între 7—11 
iunie va avea loc Conferința inter
națională pentru independența ime
diată a Namibiei.

„Ziua eliberării Africii" constituie 
încă un prilej pentru poporul român 
de a-și reafirma solidaritatea mili
tantă cu popoarele africane, de a le 
ura noi succese în lupta pentru con
solidarea independentei naționale, 
eradicarea definitivă a colonialismu
lui, neocolonialismului și rasismului, 
pentru triumful cauzei libertății și 
progresului pe pămintul Africii.

Nicolae N. LUPU
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