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UNIREA, UNITATEA
— supreme aspirații, mărețe 

înfăptuiri ale națiunii noastre
„Desfășurarea evenimentelor istorice a demonstrat cu putere că 

Unirea de la 1 Decembrie 1918, care a dus la crearea statului național 
unitar român, a fost rezultatul nemijlocit al luptei hotărîte a celor mai 
largi mase populare, a întregului popor, un act în deplină concordanță 
cu drepturile inalienabile ale românilor, cu realitatea obiectivă, cu ce
rințele legice ale dezvoltării istorice sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU
Unirea a Constituit Idealul su

prem care a mobilizat mereu toa
te puterile și energiile creatoare 
ale poporului român. Stăpină pe 
milioane de conștiințe, unirea a 
devenit o uriașă forță materială, a 
cărei biruință nimic nu putea să o 
Împiedice. Și ea a biruit mai în- 
tii în ianuarie 1859. cind țările su
rori — Moldova și Muntenia —• 
s-au unit, formindu-se astfel sta
tul național român modem, desă- 
virșit în acel fierbinte și lu
minos început de decembrie al 
anului 1918 cind la Alba Iulia. prin 
solemne hotărîri, poporul a pro
clamat si a înfăptuit unirea tu
turor românilor în granițele unuia 
ți aceluiași stat unitar.

Unirea a biruit, deopotrivă, pen
tru că era o idee dreaptă, un ideal 
legitim, o aspirație justă. Căci de 
o parte și de alta a Carpaților, cu
nună si coloană vertebrală a pă- 
mintului românesc, trăiau fiii ace
luiași popor, ce se știa Înfrățit din 
«dineuri de vreme cu glia aceasta, 
pe care o lucrase, o împodobise, o 
apărase si o cintase ca pe bunul 
său de cel mai mare preț. Dreaptă 
era unirea căci prin hoțărlrila 
de la Alba Iulia «e sfărîma și ul
timul hotar despărțitor de frați, 
care pe hărțile politice, iar nu in 
inimi, mai brăzda încă trupul nea
mului românesc. Unirea proclama
tă la Alba Iulia era dreaptă pen
tru că fusese înfăptuită de între
gul popor, pentru că fusese hotă- 
rîtă de o mare adunare națională 
— adevărată Constituantă — în 
cane fuseseră reprezentate toate 
clasele șl categoriile sociale ce al
cătuiau populația Transilvaniei 
românești, toate zonele acesteia ; 
iar prezenta pe Cimpul lui Horea

oameni întărea istorica hotârîre, ti 
confirma caracterul plebiscitar, do
vedea o dată mai mult că era o 
emanație a voinței generale a 
obștii românești.

UNIREA. UNITATEA au fost 
pentru români supreme Idealuri ; 
dar. mai mult decît atît. ele au 
reprezentat și reprezintă mărețe 
lecții ale istoriei naționale, învă
țăminte de neprețuit ale trecutului 
nostru. Căci dacă prin atîtea fur
tuni și urgii ale vremurilor am 
fost mereu biruitori, aceasta s-a 
datorat lntr-o mare măsură simță- 
mintelor. voinței și acțiunii unite 
a poporului în întregul său. Izbîn- 
zile care jalonează drumul prin 
timp al poporului nostru și-au tras 
sevele din unitatea de cuget, gîn- 
dire șl simțire a românilor, din 
marea lor dragoste pentru pămin- 
tul patriei, din setea lor de liber
tate și dreptate, din voința de a 
exista ca popor suveran șl Inde
pendent, de a conviețui șl con
lucra pașnic cu celelalte popoare 
ale lumii în numele idealurilor 
progresului, păcii, ale prețuirii 
reciproce. Unirea face puterea 
este adevărul Înalt pe care îl pro
pune istoriei-’ zbuciumata noastră 
existență prin vreme, pe cane l-a 
impus prin eroica sa luptă clasa 
muncitoare, partidul comunist Încă 
de la făurirea sa.

UNIREA. UNITATEA sînt reali
tăți definitorii ale prezentului nos
tru socialist. îp anii noului timp 
al țării, și cu dedsebire în epoca 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului. unitatea național- 
statală realizată în urmă cu 68 de 
ani a fost continuu întărită, teme
liile ei permanent consolidate. Fău
rirea economiei socialiste unitare, 
puternica dezvoltare a forțelor de 
producție, instituirea unor noi re
lații sociale, asigurarea deplinei 
egalități In drepturi tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, dezvoltarea armo-
nioasă a tuturor 
adinclrea continuă 
tismului orînduirii 
noile temeiuri care 
rioadă s-au adăugat___  ___ ___
ale unității noastre. In acest răs
timp. s-a declanșat si purtat cu 
neabătută consecvență o amplă bă
tălie pentru modelarea profilului 
moral-politic al omului nou. pen
tru formarea conștiinței socia
liste. pentru Întărirea conștiinței 
de sine a poporului, pentru Înțe
legerea profundă și asumarea con
știentă a unor Înalte responsabi
lități sociale de către fiecare din
tre cetățenii țării. S-a realizat 
acea sudură de aur a conștiințelor 
care face din societatea româ
nească contemporană o mare și 
strlns unită familie. O elocventă

din cetatea istorică a poporului 
nostru a peste o sută de mii de

zonelor tării, 
a democra- 
noastre sînt 

în această pe- 
celor străvechi

ilustrare a unității de gind, de sim
țire, de voință a' națiunii noastre 
socialiste o constituie marele refe
rendum de la 23 noiembrie 1986, 
cînd în cadrul celei mai largi con
sultări democratice din îndelungata 
noastră istorie, poporul român a 
spus in întregul său un DA hotărit 
rediicerii cu 5 la sută a efectivelor, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare, a spus un DA ferm păcii, 
vieții, viitorului planetei albastre.

Simbolul viu al acestei puternice 
osmoze sufletești a societății noas
tre este tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
revoluționarul patriot care și-a 
consacrat întreaga sa viată făuririi 
unei Românii socialiste puternice, 
libere, prospere, independente, con
tinuei consolidări a unității națiu
nii socialiste. O asemenea realita
te fundamentală a societății româ
nești. este pregnant ilustrată de în
crederea cu care întreg po
porul 11 Înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea cu 
care iși urmează neabătut conducă
torul Încercat. încredere si hotă- 
rire izvorîte din convingerea 
adîncă a tuturor cetățenilor țării 
că unitatea lor în jurul partidului, 
al secretarului ,șău general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. constituie 
temelia unor noi și mărețe izblnzi, 
a urcării unor noi trepte pe dru
mul spre culmile civilizației so
cialiste și comuniste.

UNIREA—cucerire istorică

-

Ieri a intrat în funcțiune calea ferată
Băbeni - Berbești -Alunu

Sîmbătă, 29 noiembrie, din sta
ția Alunu a pornit prima garnitu
ră de tren încărcată cu cărbune ex
tras din incintele miniere Berbești 
și Alunu, județul Vilcea.

Inițial, cărbunele ce se extrăgea 
la Berbești-Alunu se transporta cu 
mijloace auto, pe drumurile exis
tente în zonă. pe o distanță ds 
circa 80 km, pînă la stația de cale 
ferată Ionești,’de pe linia Piatra- 
Olt-Podul Olt. cu costuri de trans
port ridicate și, mai ales, cu im
portante consumuri de carburanți. 
Pentru reducerea consumului de 
carburanți necesari transportu
lui de cărbune, pentru inten
sificarea exploatării rezervelor de 
cărbune din bazinele cuprinse între 
Valea Luncavățulul șl Valea Olte- 
țului. ca și pentru valorificarea a- 
vantajelor deosebite ale transpor
tului pe calea ferată, s-a proiectat 
calea ferată normală Băbeni — 
Berbești — Alunu. în lungime de 
circa 36 km.

In legătură cu acest nou și Im
portant drum de fier, am solicitat 
amăiiunte tovarășului Eugenie Mi
hai. director tehnic în cadrul Cen
tralei antrepriză generală de con
strucții căi ferate.

— Proiectul de execuție al aces
tui nou obiectiv de investiții — ne 
spune interlocutorul, nostru — a- 
vind o importantă deosebită’ oen- 
tru dezvoltarea bazei energetice a 
țării, a fost întocmit de Institutul 
de proiectări căi ferate din cadrul 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor (șef de proiect — 
ing. Alexandru Ciocionică), propu- 
nîndu-se realizarea următoarelor 
volume principale de lucrări: su
prastructura de cale ferată — 42 
km ; terasamente — 3,3 milioane 
mc ; 4 tuneluri lnsumind 3 440 ml ; 
650 ml de poduri; 80 de podețe; 
7 400 ml ziduri de sprijin.’ Execuția 
noului obiectiv a fost încredințată 
Centralei antrepriză generală de 
construcții căi ferate, care a de
marat lucrările din tronsonul Bă- 
beni-Popești In semestrul al doilea 
al anului 1981, prin unitatea sa 
specializată din Brașov.

— încă din momentul începerii 
lucrărilor — precizează inginerul 
principal Mircea Petrescu, din ca
drul serviciului tehnic, .de față la 
discuția noastră — s-a pus proble
ma analizei posibilităților de de
vansare a execuției căii ferate prin 
realizarea și punerea in funcțiune 
■ acesteia în etape succesive.

Gazdele noastre ne informează că 
printr-o pregătire minuțioasă a lu

crărilor, prin asigurarea cu priori
tate a materialelor necesare, con
centrarea deosebită a mijloacelor, 
conducerea și coordonarea cu maxi
mum de operativitate și competen
ță a execuției lucrărilor de con
strucții montaj, s-a reușit ca pri
mul tronson al noii căi ferate să 
fie terminat și dat în exploatare In 
iunie 1982. Ia numai un an după 
începerea lucrărilor. în paralel, a 
fost executat, in aceleași condiții, 
și drumul minier Berbești-Popești. 
in lungime de circa 25 km, creîn- 
du-se astfel posibilitatea reală de 
Încărcare a cărbunelui in mijloace

de cale ferată In noua static Po
pești. cu reducerea, in consecință, 
a distanței de transport auto de la 
80 Ia circa 30 km.

Pe tronsonul de cale ferată Bă- 
beni-Popești, principala lucrare de 
artă proiectată si executată a fost 
podul peste rîul Luncavăț. cu. 5 
deschideri de 24 m, constituind pri
ma lucrare de acest tip din țară la 
care aveau să se utilizeze, pentru 
alcătuirea suprastructurii podului, 
grinzi din beton armat posteompri- 
mat.

în continuare, din stația nouă 
Popești pînă la Berbești, traseul 
căii ferate normale mai străbate, 
pe încă 18 km. un relief deluros, 
destul de frămîntat. alcătuit în 
principal din versanți afe^aii oe 
întinse zone de alunecări de teren, 
care au creat dificultăți deosebite 
atît la proiectarea traseului, cit ș, 
la executarea propriurzisă a l ură
rilor de construcții-montaj. Prin 
folosirea scuturilor mecanizate și 
atacarea celor două tuneluri de la 
ambele capete, s-a realizat pune
rea in funcțiune, în etapa a doua, 
a unui nou interval de cale ferată 
— stația Popești — Stația Copăceni 
(10 km), inclusiv racordul industrial 
de cale ferată stația Copăceni — 
incinta minieră Copăceni (2 km), 
la sfîrșitul lunii iunie 1986.

Continuînd eforturile de reduce
re Ia minimum a duratelor de exe
cuție — conchidea inginerul-șef al 
centralei, tovarășul Andrei Abă- 
luță — s-au finalizat lucrările prin
cipale la ultimele două tuneluri : 
Copăceni și Berbești. creîndu-se 
astfel posibilitatea punerii în func
țiune a ultimului interval de cale 
ferată: stația Copăceni — stația 
Berbești (8 km), precum și a liniei 
industriale de cale ferată : stația 
Berbești — incinta minieră Alunu 
(10 km), care întregește in acest 
chip obiectivul de investiții — li
nia de cale ferată Băbeni-Berbestl- 
Alunu, inclusiv racordările indus
triale miniere menționate.

Deci, primele cantități de cărbu
ne extras din bazinul minier Ber- 
bești-Alunu au și pornit, pe noua 
cale ferată, spre beneficiari. Con
semnăm cu bucurie acest eveni
ment, propunindu-ne ca. Intr-un 
viitor număr al ziarului, să facem 
cunoștință mai Îndeaproape cu cei 
oare au construit acest important 
obiectiv de investiții.

A. FLORESCU
Foto : Eugen Dichiseanu 
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Votul de la referendum — întărit prin 
realizări importante în muncă
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CERTITUDINILE VIEȚII
Produse noi și modernizate 

în acțiunea de creație științifică 
șl tehnică circumscrisă Festivalu
lui național „Cîntarea României" 
au fost antrenate în acest an In 
județul Cluj mase largi de oameni 
ai muncii din întreprinderi, uni
tăți de cercetare și învățămînt. 
Aceștia au soluționat aproape 6 000 
de teme de cercetare, cele mai 
multe vizînd înnoirea și moderni
zarea produselor. Cu acest prilej, 
au fost aplicate peste 330 de in
venții și inovații. Colectivul În
treprinderii de electronică indus
trială și automatizări din Cluj-Na- 
poca a realizat, în cadrul acestei 
acțiuni, peste 30 de produse noi 
și modernizate destinate unor în
treprinderi pentru automatizarea 
proceselor de producție. (Marin 
Oprea, corespondentul „Sclnteii"). 

Foto : Sandu Cristian

LA DOUĂ SĂPTĂMÎNI DE LA 
DESCHIDEREA ÎNVĂȚĂMINTULUI

AGROZOOTEHNIC DE MASĂ ț

In obiectiv-cei care 
că trebuie să

nu au 
învețe

Calendaristic ne aflăm Intr-o perioadă de 
Inoeput de iarnă, timp care pentru agricultori nu 
este și nu trebuie să fie o perioadă de inactivi
tate ci. dimpotrivă, o perioadă de intensă mobi
lizare a forțelor pentru desfășurarea in cele mai 
bune condiții a tuturor lucrărilor de sezon. Sînt 
în aceste zile multe, foarte multe lucrări de fă
cut in agricultură. La toate aceste acțiuni trebuie 
să participe toți oamenii muncii din unitățile 
agricole, toți locuitorii satelor.

Una din preocupările de oea mal mare impor
tanță a organelor și organizațiilor de partid de la 
sate, a conducerilor unităților agricole este des
fășurarea în cele mai bune condiții a invățămîn- 
tului agrozootehnic de masă. în legătură cu or
ganizarea acestui proces de perfecționare profesio
nală au fost stabilite măsuri foarte limpezi, re
glementări clare si absolut obligatorii de aplicat 
în fiecare unitate agricolă. în fiecare localitate. 
Totul este acum să se treacă hotărit la înfăptui
rea lor.

într-o suită de anchete tn unltătl din diferite 
județe ziarul nostru va pune in evidentă acțiu
nile ce se întreprind pentru buna desfășurare a 
Invătămintului agricol. O primă anchetă in acest

Raid-cmchetă prin unități 
dintr-un consiliu agroindustrial 

din județul Prahova

«cop a fost făcută tn mal multe unități agricole 
cooperatiste și de stat de pe raza consiliului agro
industrial Drăgănești. județul Prahova. Fără a 
anticipa faptele pe care le vom relata, se poate 
spune că tn ceea ce privește participarea oameni
lor din unitățile de aici la executarea diferitelor

lucrări agricole treburile se desfășoară tn general 
bine, desigur cu aoele diferente oe țin de capa
citatea de organizare a celor aflați la conducerea 
comunelor sau unităților. In ce privește insă in- 
vătămintul agricol de masă, se poate aprecia fără 
exagerere că ou există incă înțelegerea cuvenită 
a răspunderi pe care o au conducerile de uni
tăți, specialiștii, organizațiile de partid de la sate 
pentru a schimba in mod hotărit in bine desfă
șurarea invătămintului agricol, pentru a face din 
acest invățămint un instrument dintre cele mal 
puternice in bătălia pentru obținerea producții
lor agricole mari pe care le presupune Înfăp
tuirea noii revoluții agrare. Sînt. in ce privește or
ganizarea Invătămintului agricol, desigur, și lu
cruri bune, dar la o primă constatare, la primul 
contact cu realitatea, situațiile intîlnite te indeam- 
nă la aprecieri care merg de la formalism la de
zinteres. manifestări Intîlnite chiar la cadrele de 
răspundere din conducerea unităților și din co
mune. Dar să dăm cuvintul faptelor.

Oameni mulți la lucru în toate sectoarele, 

despre învățătură... doar proiecte
C.A.P. Drăgănești este o unitate cu 

un profil de producție deosebit de 
complex. Dispune de 4 180 hectare 
teren arabil, împărțit în 5 ferme de 
cimp și una legumicolă. Efectivele 
de animale numără 2 800 de taurine 
și 4 500 ovine, cuprinse In două fer
me zootehnice. Forța de muncă ac

Le Buzău am văzut macheta unui 
oraș al viitorului exprimind viziunea 
îndrăzneață si pașnică a unui grup 
de elevi. Macheta se numea „Cînd va 
fi pace", și chiar acest titlu plin de 
speranță exprimă cu putere un ideal. 
..Cind va fi pace". Un titlu parcă al 
unui poem plin de încredere in vii
torul neamenințat de războaie al 
planetei noastre. Dar, dincolo de el. 
există acea explozie imaginativă de 
a Izbuti să li dea o acoperire con
cretă de sens. Membrii „Cenaclului- 
atelier 2000“ și-au mobilizat închi
puirea si au realizat cu miinile lor 
pricepute macheta unui oraș din vii
tor. O tentativă temerară de pătrun
dere In tainele timpurilor ce vor 
veni. Modernitatea așezării pe care 
o propun viitorii arhiteefi si con
structori ține seama de exigențele 
urbanisticii de peste două-trei de
cenii. Intr-un atare oraș vor exista 
— spun micii meșteri mari de la Bu
zău — nu numai locuințe, sere si 
școli, dar ti un centru de dirijare 
a climei, un telescop radio necesar

tivă este de 682 de cooperatori. în 
acest an s-au obținut producții rela
tiv bune la floarea-soarelui — 2 500 
kg la hectar și la sfecla de zahăr 
— 33 tone la hectar, tn schimb, la 
porumb și cereale păioase producții
le — 4 500 kg știuleți Ia hectar și cu 
puțin peste 2 200 kg de griu și orz 

la hectar — stnt cu mult sub posibi
lități. De asemenea, în zootehnie se 
estimează că planul va ti realizat in 
proporție de numai 50—60 la sută. 
Tocmai datorită rezultatelor slabe de 
producție din ultimii «ni, unitatea 
are o situație economică precară, 
ceea ce a determinat organele jude
țene de partid $1 agricole să stabi
lească, in urmă cu doi ani, un pro
gram de măsuri pentru redresarea 
economică a cooperativei, tn aceste 
condiții apare și mai pregnant tn 
evidentă necesitatea creșterii nive

lului de pregătire profesională a tu
turor celor ce lucrează In cooperati
vă, ca un factor hotărîtor in efortul 
de a spori mult producțiile, care să 
permită redresarea unității.

La sediul cooperativei tl găsim 
pe tnginerul-șef, Întocmind niște 
situații. Ce faceți ? — tl Între
băm. „Verific dacă la cercurile tn- 
vățămlntului agrozootehnic au fost 
cuprinși toți cooperatorii. Lipseau 40 
de oameni, dar am văzut că sînt coo
peratori de peste 70 de ani". Nu In
sistăm asupra învățămîntulul fiindcă 

vom reveni pe larg. Ce activități a- 
vfeți organizate pentru ziua de azi 1 
— Insistăm. „Sînt multe șl. mal ales, 
foarte presante. Lucrăm la transpor
tul din cimp al ultimelor 400 tone de 
sfeclă de zahăr, la transportul și tm- 
prăștierea Îngrășămintelor organice, 
la pregătirea paturilor calde pentru 
producerea răsadurilor de legume, la 
executarea arăturilor pe ultimele 79 
de hectare, la descărcarea Îngrășă
mintelor chimice ce ne-au sosit in 
gară și, bineînțeles, In zootehnie. La 
toate aceste activități participă peste 
400 de cooperatori". Sînt deci multe 
activități, unele intr-adevăr presan
te, dar nici un cuvînt despre cursu
rile agrozootehnice care, conform 
programării făcute de organele agri
cole județene, trebuie să aibă loc in 
toate localitățile din județ, tn fie
care Joi. ziua tn care efectuăm rai
dul la ora 10 — cercurile pentru cul
turile de cimp și ta ora 11 — cele 
din zootehnie. îi propunem Ingine- 
rulul-șef să ne însoțească pe Ia cite- 
va din punctele de lucru.

Se apropie ora. Intenționați să 
țineți lecția In cimp 7 — 11 în
trebăm. La tnceput ne privește mi
rat, apoi Înțelege despre ce este 
vorba și ne spune : „Pentru azi nu 
am pregătit lecția. De luni, cind ter
minăm arăturile, ne rămine timp să 
ținem și cursurile. După cum ați vă
zut, majoritatea oamenilor sînt la 

comunicațiilor interplanetare, pre
cum si o uzină menită să sintetizeze 
hrana viitorului ; proteinele. Un se
diu al centrului mondial pentru pro
blemele copiilor si ale tineretului 
marchează in imaginația fertilă a 
pionierilor buzoieni ideea colaborării 
și a prieteniei, atit de dragă fi de 
intim solidară spațiului geografic in 
care trăim.

Dar ceea ce-l emoționează deplin 
Pe privitor este monumentul Păcii, 
pe care copiii nu au uitat să il dăru
iască orașului a cărui machetă au 
zămislit-o : un alb porumbel, simbol 
universal al păcii popoarelor. O pa
săre a păcii așezată asupra bombe
lor stivuite-n dezordine, devenite 
neputincioase sub povara castă a 
porumbelului. Simbolul pe care-l 
degajă monumentul este limpede si 
convingător. Dar el va deveni reali
tate doar atunci cind va fi pace in întreaga lume.

Există oare om pe suprafața pă- 
mintului care să nu cunoască ima
ginea porumbelului, tipărită pe «ti-

învățat
i■

lucru. Avem unele lucrări care nu su
feră aminare. Am concentrat toate 
forțele ca pînă sîmbătă, oel tîrziu du
minică, să le terminăm. De aceea, 
consiliul de conducere al cooperati
vei a hotărit să amînăm cursurile din 
ziua de azi pentru săptămîna viitoa
re". Desigur, pot fi zile cînd este 
mult mai profitabil să amini unele 
activități chiar dacă sint strict plani
ficate in favoarea altora care nu mai 
suferă aminare, dar vrem să atragem 
atenția că există tendința ca. Invo- 
cîndu-se diferite motive, uneori fa
cile, să se amine nejustificat ținerea 
cursurilor agrozootehnice. Or, tn a- 
ceastă cooperativă, care are de dus 
la îndeplinire un program special de 
măsuri pentru redresarea economică 
a unității, ținerea cu regularitate a 
cursurilor agrozootehnice reprezintă 
o condiție obligatorie pentru pregă
tirea temeinică a oamenilor. Dacă pe 
hirtie organizarea cursurilor este 
fără cusur, aceasta nu este de na
tură să asigure desfășurarea lor in 
cele mai bune condiții. Vom arăta 
doar că, din necunoașterea atribuții
lor serioase și Importante ce-i revin, 
consiliul popular comunal practic 
nu a organizat controlul modului In 
care se desfășoară cursurile la uni
tățile din comună. „Problemele de a- 
gricultură ocupă locul central în pre-
(Continuare în pag. a IV-a) 

tea și atltea afișe, indemntnd la ra
țiune ? Părintele acestei imagini, 
marele pictor Pablo Picasso, a dă
ruit lumii prin chipul pașnic al po
rumbelului chipul însuși al păcii. $i 
poate că, mai mult decit să fi visat 
la o pace abstractă, artistul a gindit 
la generațiile și generațiile de copii 
ce vor avea nevoie de liniște pen
tru a-și putea împlini visurile. Avea 
o mare dragoste față de copii și o 
aleasă prețuire fată de talentul 
lor genuin. „La virsta lor desenam 
ca Rafael, dar mi-a trebuit o viață 
întreagă ca să învăț a desena aido
ma lor" — spunea la senectute Pi
casso. O mărturisire care poate ono
ra pe orice copil, din orice colț 
de lume. încrederea in talentul ex
cepțional al copiilor înseamnă de 
fapt o mereu afirmată încredere în 
viitorul insuși al omenirii.

„Copilul ride : / înțelepciunea șl 
Iubirea mea e jocul..." — sint prea 
bine cunoscute aceste versuri ale 
unui mare poet român sintetizind 
virsta de aur a copilăriei fixindu-i 
laconic efigia. „Copilul ride : / în
țelepciunea și iubirea mea e jocul...". 
Versurile lui Lucian Blaga vestesc 
fața luminoasă a „copilului-univer- 
sal" văzînd lumea prin patima ino
centă a jocului. Dar iată că și copi
lăria Iși schimbă întrucîtva conturu
rile, reliefurile ce o făceau altădată 
ușor de recunoscut prin cintecul 
suav al vîrstei. Desigur, s-a spus, co
piii sint aceiași peste tot și ari
cind. Dar nu s-a intimplat oare 
nimic in acest veac, nu s-a 
schimbat nimic in felul de a fi și a 
privi lumea al copilului 1 Este lim
pede că s-au produs foarte multe 
modificări In felul de a privi către 
planeta aceasta fragilă, inspăimîn- 
tată de imensul, nedoritul bagaj de 
explozibil pe care-l poartă cu sine 
In timpul preciselor mișcări de ro
tație și de revoluție. Singura explo
zie care poate fi admisă este explo
zia unui zimbet fericit de copil.

Copilăria însăși devine expresia 
unei tulburătoare angajări față de 
viitorul stelei Pămint. Căci, in ga
laxia copilăriei, steaua Pămint este 
cea mai de preț...

La toate acestea ești îndemnat să 
eugeți atunci cind vezi cum oamenii 
mari ai planetei primesc de aici, din 
sufletul copiilor de la Carpați, un 
nou mesaj de pace, o chemare la 
luciditate și rațiune, la responsabili
tate fată de viitorul planetei pe care 
o locuim nu numai cu ființele, ci și 
cu visurile noastre. Am stat îndelung 
In fața acelei machete a viitorului 
oraș, pe care niște copii români au 
îndrăznit să și-o închipuie. Și mi-am 
dat seama ci îndrăzneala lor se în
temeiază pe certitudinile vieții intr-o 
societate puternică precum a noastră, 
pe convingerea că locul lor este in 
largul front al luptei pentru pace in 
care se află cuprins. Ia chemarea vi
brantă a Președintelui tării, întregul 
popor român, această colectivă con
știință a planetei Pămint, mereu tn 
avangarda binelului și a dreptății.

Titus VIJEU
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Țară a muncii, țară a creației, România oferă astăzi ochiului 
cercetător imaginea unei lumi a faptei, a dezvoltării economico- 
sociale armonioase, a eforturilor intense, solidare pentru îndepli
nirea integrală a planului la toți indicatorii, asigurindu-se astfel 
bazele trainice ale trecerii României intr-o etapă nouă, superi
oară de dezvoltare. Acestui scop mobilizator ii sînt subordonate 
toate energiile, Întregul potențial productiv și creator al națiunii, așa 
cum îndeamnă în permanență secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, mereu prezent în mijlocul oameni
lor muncii, pretutindeni unde se iau decizii privind progresul multi
lateral al patriei, cum o confirmă și importanta sa agendă de lucru 
din cuprinsul săptămînii pe care o încheiem, săptămină marcată 
de ședința Comitetului Politic Executiv.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. o apreciat că re
zultatul REFERENDUMULUI DE LA 23 NOIEMBRIE a pus pregnant 
în evidență adeziunea deplină a întregului popor român la poli
tica de dezarmare și pace promovată cu consecvență de partidul 
și statul nostru, voința sa fermă de a se angaja cu toate forțele 
în îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, contribuind prin noi și noi fapte de muncă la înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului pentru 
înflorirea multilaterală a patriei noastre.

Știm - aici șl acum - că toate zilele fiind consacrate 
muncii, stă în puterea noastră, ca popor cu prezent demn 
ți cu viitor de aur, să conferim fiecărei zile, fiecărei săp- 
tăminl sigiliul durabil ol muncii pentru țară. Și în aceas
tă săptămînă, cea dinții după un act decisiv, care va intra 
neîndoielnic în istoria națiunii și a umanității - Referendumul de 
la 23 noiembrie, prin care poporul și-a rostit unanim, la chemarea 
președintelui României socialiste, voința de pace - oamenii țării 
și-au confirmat strălucit vocația constructivă, hotărirea nestrămuta
tă de a face tot ceea ce depinde de brațele, de mințile, de visul 
lor pentru ca patria să fie mai înfloritoare, mai viguroasă, mai 
aproape de viitorul comunist.

De pretutindeni, de la orașe și sate, din localități mai mari 
sau mai mici, din uzine, mine, laboratoare, de pe ogoare, vin 
confirmări decisive ale avîntului constructiv, ale elanului în mun
că, Rivnei minerului din adincuri de o spori lumina și căldura ță
rii, inventivității muncitorului, inginerului și tehnicianului ce află 
noi căi de creștere a productivității muncii, înfrigurării stăpinite 
a constructorului de nave ce trimite pe apele lumii noi dovezi ale 
puterii de creație românești, neodihnei ziditorului de case, 
necurmatei vegheri Intru mărirea rodniciei pămîntului — prin care 
se disting oamenii ogoarelor — le putem găsi un singur nume — 
FAPTA, Ei, faptei pentru țară, care întărește concret votul de 
duminica trecută pentru pace, pentru liniștea planetei, îl închinăm 
șl această pagină, prin care vrem să arătăm încă o dată că 
oamenii sînt faptele lor, că istoria și puterea unui popor se va
lidează prin rezultatele muncii sale, prin voința lui de a crea și 
a trăi liber. Intr-a lume a păcii.

W îĂMtel*
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Strălucirea
E o lumină densă și neobișnuit 

de fluidă aici, în sala de apel 
a întreprinderii miniere Lonea. 
Soarele pătrunde oblic prin fe
restrele mari, panoramice și se 
prelinge pe pereți, pe pardoseală, 
dind clipei un aer sărbătoresc, deși 
e o zi obișnuită de lucru. Pină la 
ieșirea din șut mai sînt eîteva mi
nute, însoțit de Iosif Bodesc, se
cretarul organizației de tineret a 
minei, fac un mic ocol și mă în
drept spre gura puțului auxiliar, in 
așteptarea minerilor. E o zi su
perbă, de toamnă tirzie, cu nuanțe 
blînde și transparențe care te Iasă 
să privești pînă departe peste co
line, peste acoperișurile noilor 
blocuri de la Petrila, care par ari- 
File strînse ale unor lebede uriașe, 

n stînga, profilată pe cer. se ză
rește silueta puțului principal, în 
interiorul căruia schipul lucrează 
fără întrerupere, educfnd cărbunele 
la suprafață. Cărbune, cărbune, 
cărbune.

Noroc bun ! Salutul, etlt de fa
miliar aici, la Lonea. îmi aduce 
aminte că a sosit clipa ieșirii din 
șut. Primul grup de mineri a și 
ajuns la suprafață, ușa coliviei s-a 
închis și liftul ultrarapid coboară, 
iar spre adincuri cu nouă metri pe 
secundă. Am în fată un grup sta
tuar. Poleiți, pe față, pe mîini și 
pe salopete, de praful fin de căr
bune. minerii par niște forme de 
bronz in mișcare, o mare sculptu
ră cinetică ieșită din imaginația 
unui sculptor renascentist. Primii 
pași par nesiguri, amintindu-mi de 
mersul marinarilor care coboară 
pe uscat, de parcă acolo. în subte
ran, ar funcționa alte legi ale gra
vitației. în timp ce printre pleoa
pele întredeschise ochiul începe să 
se acomodeze cu lumina de afară. 
Cîteva secunde doar. Apoi siluetele 
înaintează drepte și sigure, ema- 
nînd o forță care are ceva din 
energia da flacără neagră a căr
bunelui,

„E o zi care începe sub bune 
auspicii aici, la Lonea, îmi spune 
tînărul miner Iosif Bodesc, La 
sfîrșitul celor trei schimburi depă
șirile <fe plan pe luna noiembrie 
se vor ridica la 260 tone cărbune, 
astfel că producția suplimentară 
realizată de la începutul anului se 
ridică la peste 28 000 tone". Iată

mereu tînără a cărbunelui
două cifra care, fără pretenția de 
a dobindi proporțiile unui eveni
ment al săptămînii pe care o în
cheiem. vorbesc convingător des
pre munca minerilor de la Lonea. 
reprezentind răspunsul lor la che
marea care a devenit cuvînt de 
ordine pe Valea Jiului : „Țârii cit 
mai mult cărbune

Vorbind despre mineri, despre 
marea bătălie pașnică pe care o 
poartă acolo, în galeriile subpă- 
mintene. despre frumusețea aspră 
și bărbătească a acestei profesii 
care are aici, la Lonea. o tradi
ție care depășește un secol, este 
cît se poate de firesc să vorbim 
despre generația tînără a minei, 
pentru că in dreptul cifrelor care 
consemnează importantele depă
șiri în activitatea de extracție se 
înscriu frecvent nume de mineri 
tineri. Constantin Pintea, miner 
din sectorul 4, membru al brigăzii 
conduse de Anton Florea. Romică 
Ilică, tînăr șef de brigadă în sec
torul 5 abataj, frontul nr. 25, Mihai 
Cimpoieșu și Alexandru Boda din 
sectorul 2, brigada condusă de An
drei Antal. Costel Graur, sector 4, 
brigada condusă de Grigore Mîn- 
drut sînt doar cîteva din numele 
care figurează la panoul de onoa
re al faptelor de muncă, demon- 
strînd că schimbul de mîine își 
face cu cinste datoria, aducînd azi 
dovada pasiunii si competentei,

a vocației pentru profesia de mi
ner.

Și încă o cifră la zi din viața șl 
munca minei Lonea : în săptămînă 
pe care o încheiem numărul .tine
rilor nou incadrați la întreprinde
rea minieră de la începutul Junii 
octombrie se ridică la 124. Familia 
ortacilor de aici a crescut deci cu 
peste o sută de membri, care au 
și primit botezul adîncurilor, 
hotărî ț.i să devină, prin efort și 
receptivitate profesională, mineri 
de nădejde. în acest sens, iată o 
știre importantă : de cîteva zile 
s-au deschis aici cursurile de ca
lificare pentru cei mai tineri mi
neri ai exploatării. De trei ori pe 
săptămînă, la ieșirea din șut ei vor 
lăsa la vestiare casca și echipa
mentul de protecție și se vor în
drepta spre sălile special destina
te în clădirea clubului muncito
resc. Din prelegeri si demonstrații 
practice, din cărți si caiete ei vor 
desprinde multe din tainele acestei 
meserii frumoase și complexe. Me
canizarea, automatizarea unor pro
cese de producție din subteran, 
modernizarea sontinuă a bazei ma
teriale sint realități pe care ti
nerii de la Lonea, ca de altfel din 
toate Întreprinderile miniere ale 
țării, și le asumă acum, prin muncă 
și învățătură.

Mircea Florin SANDRU

Omenesc de simplu

Casele-viori din Maramureș
Cei trei meșteri mat 

priviră o dată. cu
mulțumire, in jur. De 
pe aooperis ai altă 
perspectivă... De alt
fel, de aici, de ne dea
lul Doboieșului. per
spectiva este alta ori
cum. Iată valea Tisei, 
pină hăt-departe. si 
valea Izei, parcă au
reolate de lumina in
tensă a amiezii.- Iată
orașul Sighetu Mar- 
matiei esternindu-se 
în căușul 
împreunate 
lor două.

palmelor 
ale ee- 
dealuri...

Privirile meșterilor, 
adăpate cu spațiu, mai 
zăbovesc. încă. în Ime
diata vecinătate.... Ei,
da. casele acestea le 
lnctntă ochiul cu deo
sebire. Casele lor...

Eficiența unei idei

Pare banal si oare
cum previzibil, nu-i 
așa, ca o dată a- 
juns în Constanța să 
vezi in primul rind 
marea, fascinat fiind 
de atracția imensității 
acvatice, de mișca
rea precipitată a șa
lupelor de pilotare 
ce se strecoară mi
raculos In aparen
tul ambuteiaj al na
velor imense, ancora
te în port. La fel de 
fascinantă este însă și 
clipa în care intri in 
șantier si Începi a 
înțelege că nașterea 
unui vapor e egală in 
frumusețe cu plutirea 
lui blîndă. îngădui
toare.

Adevărul este că tot 
ceea ce se face acolo, 
jos. In docurile Între
prinderii de construc
ții navale, nu prea 
are de-a face cu lite
ratura, deși îți fVine 
greu să te abandonezi 
eu totul firescului, mai 
ales eînd afli că por
țiunea din navă ce se 
scufundă în apă se 
numește partea vie, 
că docurila sînt in 
terminologia locului : 
plutitoare și uscate 
etc. E vorba aici 
mai puțin de un gră
bit entuziasm gazetă
resc. cit mai cu sea

mă de o provocare 
continuă a curiozită
ții. pe care tînărul di
rector tehnic al între
prinderii. ing. Adrian 
Sabău, o înțelege 
foarte bine, deși nu 
prea e timp de con
versații. așa că iti vor
bește cum știe el mai 
bine, fără ocolișuri, 
„asta-I treaba, ăsta-i 
profilul Întreprinderii, 
pină și cu excepțio
nalul te obișnuiești, 
ba chiar e o sarcină 
firească de producție, 
cum ar fi acest pe
trolier (al patrulea fa
bricat aici) de 1Q0 000 
tdw. unde tocmai se 
montează primul grup 
de bordaj, o singură 
piesă, de fapt, în 
greutate de 800 de 
tone11.

Oriclt ar Încerc* 
să disimuleze, emoții
le directorului Sabău 
cresc, ies cumva din 
graficul prevăzut ăl 
rutinei ; maistrul Va- 
sile Peniu își stru
nește echipa de lăcă
tuși (autorii și. mon
tai! enormei piese) ; 
maistrul Gelu Ștote 
comandă «curt și cu
prinzător prin stația 
de radio pe macara
giii Ion Stănimir. La- 
rion Mazur — maca
rale grele, pe măsură,

de 480 t, ca lucrează 
In cuplu ; Gheorghe 
Pătrutoiu (președinte
le comitetului de sin
dicat și. totodată, co
autor la inovația ca 
se aplică cu această 
ocazie) ne explică ri
gorile si riscurile unui 
montaj ce nu trebuie 
să aibă mai mult de 
10 mm abatere ; 24 de 
ore de lucru continuu 
și alte 2 000 de ore/om 
înglobate In piesă ; 
miza și orgoliul dis
cret al momentului ca 
se situează în mod 
fericit la doar cite va 
zile de la votul păcii 
dat de tara întreagă ; 
precizia de ceasornicar 
si gesturile înlănțuite 
ca la carte ; siguran
ța neobișnuită pentru 
niște băieți de 10 ani 
(Adișar Gavril și Mi
tică Maftei) — cadetil 
luî nea Peniu. Nu 
știm cum va arăta In 
hainele lui de sărbă
toare acest nou petro
lier românesc. Un lu
cru e sigur — ziua de 
joi, 27 noiembrie, va 
rămîne scrisă discret 
și fără prisos de vor
be In chiar istoria na
vei. concentrindu-s« 
omenesc de simplu în- 
tr-o amintire și o 
•tringere de mină.

Sorin PREDA

—- Aceasta este a 
douăzeci și una — so
cotește Găvrilă Hotico. 
A crescut satul nost’!

Si cu această con
cluzie, se alătură ce
lorlalți doi meșteri- 
țărani. Patru Ied ea și 
Petru Pop. care, po
trivit datinii străbune, 
prind pe vîrful casei 
struțul de flori și tra
diționala sticlă de ho- 
rincă. Struțul de flori, 
tot după datină, e le
gat cu panglică trico
loră. Si nici nu se 
poate altfel ; ceea oe 
fac ei. aici, se nu
mește istorie. Iar dacă 
s-a întîmplat ca eve
nimentul acesta să fie 
In ziua de 25 noiem
brie, cu atît mai bine, 
încă o fluturare 
de rogu-galben-albas- 
tru în marea de stea
guri oe, din 23. de ia 
referendum, spun în ' 
graiul lor „pace !*.

— Si încă ceva, tine 
•ă precizeze directorul 
Muzeului maramure
șean. profesorul Mihail 
Dăncus. In noaptea de 
25 spre 26 noiembrie 
1918. deci Înainte de 
istoricul 1 Decembrie 
1918. Ja noi a fost ar
borat tricolorul româ
nesc. Drapelul fusese 
brodat de cele 8 fete 
ale academicianului 
Ioan Mihalyi de Apșa 

— de fapt. Mihai, dar 
numele îi fusese ma
ghiarizat — iar in 26 
noiembrie oasa a găz
duit adunarea consi
liului national român 
care a desemnat dele
gații pentru Alba lu
ll*.

— Revenind la eve
nimentul zilei, ce »em- 
nificatie are con
strucția pe care o săr
bătoriți azi, aici ?

— Mai întii că „aici*1 
Înseamnă o secție im-

Zi de noiembrie eu cer închis. 
A doua zi a săptămînii. O călăto
rie scurtă ; depășim, în stingă, 
o plantație de arbori orna
mentali. Verde închis, pentru 
moment iluzia unui .inepeniș. La 
capătul ei, pe șoseaua care duce 
•pre Turnu Măgurele, un profil, 
o firmă binecunoscută : Întreprin
derea de rulmenți Alexandria. O 
fabrică de renume în țară și peste 
hotare. O fabrică tînără. creație a 
Epocii Nicolae Ceaușescu. Febra 
obișnuită a unei zile de lucru. In
trăm in biroul șefului secției 
strungărie. O planșetă de proiec
tant într-un colț. O masă, cîteva 
•caune. un telefon. Interior auster, 
în mijlocul halei de producție. Ne 
lntîmpină un bărbat înalt, tînăr, 
eu o privire ageră. Vorbește pre
cipitat. vrînd parcă să cuprindă în 
cuvinte puține cît mai multe fapte. 
Ceea ce ne interesează, o reală 
îmbunătățire a activității din sec
ție, s-ar numi, simplu : linie de 
mașini eu transfer automat al 
inelelor. în limbaj tehnologic — 
Inele exterioare pentru rulmenți 
radiali-axiali eu role conice. Este a 
opta linie de acest fel. Tocmai a 
Intrat în funcțiune.

— Nu pot spune că e vorba de e 
Invenție propriu-zisă. întrerupe li
niștea inginerul Adrian Drugă-

Această modificare a fluxului teh
nologic al strunjirii inelelor a por
nit de la un necaz al nostru : 
discontinuitatea în aprovizionarea 
mașinilor cu semifabricate, folo
sirea. astfel, suplimentară a unor 
oameni. Pină acum, alimentarea 
strungurilor automate era manua
lă. Am rezolvat această pro
blemă cu ajutorul unui elevator 
adaptat și al unor benzi transpor
toare. Trei mașini sint cuplate, 
inelele „circulă" automat de la 
magazie la mașină, de la o mașină 
la alta, pînă la depozitare.

Și inginerul Adrian Drugă insistă 
să notez că e o idee simplă, o 
inovație printre altele... O -mică 
îmbunătățire... întrebat direct, cu 
greu ne deconspiră pe autorul ei... 
Efectele sint : reducerea cu 50 la 
sută a personalului care supra
veghează aceste mașini — un sin
gur muncitor ajungind In acest fel 
să deservească o linie cu trei 
strunguri ; creșterea productivită
ții muncii cu 25 la sută ; econo
mie de spațiu de depozitare. „în 
faza următoare, adaugă interlocuto
rul nostru, prin folosirea și mai 
eficientă a utilajelor vom realiza 
și o economie de energie'1.

Reținem numele colaboratorilor 
inginerului Drugă : șeful de ate
lier, ing, Viorel Miji, Florea

Tăduraru, șef de echipă lăcătuși 
mecanici, Cornel Toîe, electrician. 
Nume de comuniști adevărati. de 
promotori ai noului, de oameni 
frămintati de ldeea eficientei, a 
modernizării in această uzină In 
care fiecare operație Înseamnă 
lucru de mare finețe.

— Vom automatiza astfel 10 linii 
tehnologice, adaugă șeful secției. 
Ultimele două sînt deja pregătite, 
urmind să intre în funcțiune eît 
de curind. Pe primul plan a trecut 
acum altă preocupare : colectivul 
nostru a elaborat un proiect mi
nuțios privind rectificarea inelelor 
netratate in flux continuu, O 
preocupare, observăm, care va duce 
de asemenea 4a creșterea producti
vității muncii.

în secție privim benzile de ali
mentare : spirale metalice care 
Jeagă cele trei mașini, spirale pe 
care inelele se rinduiese. în ritm 
egal, pentru a deveni componen
tele unui rulment. „Omul, conti
nuă inginerul Adrian Drugă, cu 
pregătirea, cu sensibilitatea, cu 
dăruirea Iul, are cuvintul cel mai 
greu de spus. Rămîn la părerea că 
un meseriaș bun știe să facă din 
fier vechi o piesă utilă'1.'

Costin TU CHIL A 
Stan STEFAN

Foto : S. CRISTIAN

La o adunare gene
rală a oamenilor mun
cii de la I.A.S. Pu
cioasa sa dezbăteau, cu o 
vioiciune uneori polemică, 
probleme de campanie, de 
recoltare și depozitare a 
fructelor. Recolta — bună 
și chiar foarte bună.

Probleme — destule. Ci
neva cerea cu împrumut 
lăzi de la ferm* 10. Ei au, 
a zis tare, și ne pot da 
și nouă ! Dumneata cum 
stai, tovarășe inginer An- 
ghelina ? — a intrebat cel 
care conducea discuția. 
S-a ridicat un bărbat 
scund, cu un zîmbet prie
tenos, la 40—45 de ani. 
Noi ? — s-a mirat el. Bine. 
Pregătim recolta anului 
viitor. Am Început fertili
zările, vrem să desfășurăm 
Ja timp tăierile de regene
rare. A fost în sală o ru
moare generală. Cîtiva pă
reau nedumeriți, iar alții 
chiar au aplaudat spusele 
inginerului.

Dezlegarea aveam s-o 
primesc la «fîrșit. Ferma

Mere de Mănești
numărul 10 a I.A.S. Pucioa
sa, cea care a terminat pri
ma recoltatul, a dat și... 
cea mai mare recoltă de 
mere a anului și de fruc
te in general. Deci, cel 
care a avut cel mai mult 
de muncă a terminat pri
mul ! Cei care au muncit 
mai puțin bine în timpul 
anului, inregistrind o re
coltă mai slabă, aveau 
încă probleme cu recol
tatul. Cum să interpretăm 
acest lucru 7!

Reintîlnirea Inginerului 
Pantelimon Anghelina și 
a economistului Mihal Du- 
țulescu, gospodarii fermei 
nr. 10 Mănești a I.A.S. 
Pucioasa (fermier și eco
nomist). s-a nimerit în 
drum spre sediul județenei 
de partid. Vreo pllngeje 7 
Nu. Avea loc o consultare 
cu specialiștii, un fel de 
ședință de lucru curentă 
pe problemele anului ur
mător. Notez cîteva date pe 
care nu le reținusem a- 
tunci : 21 tone de mere ia 
hectar față d« 17 tone pla

nificate, deci 2 100 tone fată 
de 1 700 la ferma 10, 195 
tone de prun*, față de pla
nul de 170... La fel la 
gutui. Cum 7 — zic. Am 
folosit, aice inginerul. 4 000 
tone gunoi de grajd anul 
trecut Am făcut toate 
lucrării* la timp, tra- 
tamentel* chimice au fost 
realizate oportun. Cită hor
ticultura știți 7 — 11 întreb. 
Vă spun eu, răspunde eco
nomistul, un bărbat nu cu 
mulți ani mai tînăr : 3 ani 
școala profesională pomi
colă, «Iți patru ani școala 
tehnică de maiștri po
micoli, alți cinci ani fa
cultate* de horticultura * 
Institutului „Bălcescu11 din 
București, trei ani la In
stitutul d* cercetări pomi
cole de I* Mărăcineni- 
Argeș. Nu mal aveți, deci, 
zic eu. ce învăța 1 Da’ de 
unde, se miră inginerul 1 
Cel mai mult am Învățat 
despre pomi de la tata, 
care ml-a spus că nicioda
tă nu poți ști totul despre 
un pom. și ave* dreptate.

r

*

î

ORELE DE LUCRU, ORE DE CREAȚIE

Un pictor 
al omului

Corneliu Baba s-a afirmat 
de-a lungul anilor, așa cum 
remarca Tudor Vianu, ca un 
,,victor al omului", un pictor 
în arta căruia „dimensiunea 
umană este pretutindeni pre
zentă. chiar fi acolo unde te
matica nu implici figura 
omului".

Expoziția organizați In Să
lile Galeriei Naționale a Mu
zeului de artă al Republicii 
Socialiste România cu lucrări 
aflate in colecțiile bucureș- 
tene este semnificativă fi din 
acest punct de vedere. Lucrări 
cu adevărat antologice pentru 
pictura românească contem
porană se disting (in această 
manifestare prilejuită de îm
plinirea de către maestrul Cor
neliu Baba a opt decenii de 
viață) prin limpezimea si puri
tatea mijloacelor care îmbi
nă atit calități artistice și teh
nice, cit și valori etice și spi
rituale.

Memorabilele portrete ale

lui Mihail Sadoveanu. Tudor 
ArgKezi, George Enescu, Lucia 
Sturdza Bulandra, marile 
compoziții cu țărani, oțelari 
sau doar investigarea in pei
saje a unor armonii calme, 
de certă muzicalitate a culo
rii, ne dezvăluie deopotrivă 
capacitatea de a exprima con
centrat. sugestiv, personalita
tea celor portretizați, de a des
coperi valoarea sentimentului 
omenesc, forța lui de a comu
nica. (M. PREUTU).

început 
de drum

Faptele Ruxandrei Bucescu 
șl ale lui Gheorghe Csapă sint 
din domeniul creației artistice. 
Printre cele dinții — dacă fa
cem abstracție de rolurile ju
cate in timpul studenției — pe 
drumul frumos, dar dificil pe 
care au pornit incă din anii 
in care au intrat pe porțile in
stitutelor de teatru din Bucu
rești (ea) ți Tirgu Mures (el),

Aceste fapte t-au produs, e 
drept, cu ceva vreme în urmă. 
Confruntarea cu publicul, de
cisivă pentru orice artist. ■ 
a.vut loc la începutul săptăml- 
nii. o dată cu premiera noii 
producții cinematografice ro
mânești Un oaspete la cină.

Ruxandra Bucescu (actriță a 
Teatrului de stat din Botoșani) 
și Gheorghe Csapâ (actor la 
Teatrul de stat din Sfinfu 
Gheorghe) interpretează rolu
rile unor eroi imaginați de 
scenaristul Ion Bucheru și de 
regizorul Mihai Constantines- 
cu, dar inspirați din universul 
actualității.

Doi tineri, eroi de film, ta 
început de drum — in profe
ție, in familie — frumoși nu 
numai prin trăsăturile armo
nioase ori prin zveltețea și 
eleganța ținutei, ci mai ale» 
prin dragostea care ti apropie, 
ii definește și ii unețte ; prin 
modul simplu si energic in 
care se hotărăsc să-ți unească 
destinele, infruntind prejude
căți sociale, mentalități baza
te pe calcul și strategii de par
venire, oarbe la valoarea 
umană. Tineri care se remar
că prin puritatea și intensi
tatea sentimentului, seriozita
tea ți răspunderea cu care se

apropie de existență, prin cre
ditul acordat „drumului" ba
zat pe muncă, studiu, cinste, 
autenticitate, adevăr.

Cei doi 
lor — in

actori conferă erot- 
care mulți dintre

i-a

portantă a muzeului 
nostru, un fel de mu
zeu al satului maramu
reșean. Această casă, 
a cărei restaurare toc
mai s-a Încheiat, este 
casa Birsan din satul 
Birsana, de pe valea 
Izei, a 21-a casă res
taurată ca monument 
si muzeului. Aș vrea 
să mai rețineți că sec
ția In care ne aflăm * 
luat flintă în 1974 și 
că, In afară de oele 21 
de case pe care le pu
teți vedea, au mai fost 
restaurate porti. șuri 
și alte anexe, un edi
ficiu din secolul XV 
— începutul secolului 
XVI, o moară din Ieud, 
care In curind va fi 
funcțională și căreia 
urmează să i se adau
ge o alta, din Berbești, 
de pe Mara....

— Deci, un sat In 
toată puterea cuvlntu- 
lui !

— Chiar așa! Un sat 
maramureșean, perfect 
integrat In aria speci
ficului românesc. Un 
sat In care lemnul, lu
crat cu meșteșug, vor
bește singur despre 
priceperea șl arta 
meșterilor noștri popu
lari. despre specificul 
nostru national, des
pre permanenta noas
tră pe aceste melea
guri...

Interlocutorul ne-a 
arătat, apoi, casă cu 
casă, in reconstituirea 
cărora cei trei meș- 
teri-tărani restauratori 
s-au întrecut pe ei. ca 
și „maestrul11 în arta 
conservării Vasile Ba- 
lea.

Azi. In satele de pe 
Iza și Mara. oasele 
mal păstrează ceva 
din liniile arhitecto
nice tradiționale ; dar. 
în fapt, căsuța din 
lemn, cu o singură o- 
daie sau cel mult 
două, cu tinda Întune
coasă și ferestrele cit 
palma a făcut loc u- 
nor case noi. modeme, 
cu unul sau două eta
je — autentice vile in 
stilu! cărora tradiția 
își dă mina cu moder
nitatea. Pentru sighe- 
teni s-au oonstruit. în 
ultimii. 20 de ani. a- 
proape 8 000 de apar
tamente. urmind ca 
pînă în 1988 acestor* 
să 11 se mai adaug* 
alte 1 200. Dar ceva 
din sufletul mara
mureșeanului rămine 
aninat de căsu
țele acestea durat* în 
lemn, c* viorii*, cu 
acoperișuri țuguiate, 
tnstrutate cu Cori și 
panglică tricoloră.
Anica FLORESCU

E un țăran de la care am 
încă ce învăța.

La sediul fermei Mănești, 
de jur-imprejurul biroului 
comun al inginerului An
ghelina și al economistu
lui Duțulescu «e află di
plome. E aproape o mono
tonie de diplome care a- 
rată, de la distanță, la fel. 
Apropiindu-te, incepi să 
citești : Medalia de aur la 
concursul national de fruc
te organizat in 1985 la 
Voinești pentru «oiul de 
măr „Mutsu11, medalia de 
aur și locul întii pe țară 
Ia »oiul... și tot așa.

Cum vă descurcați cu 
organizarea muncii ? Ter
minați mereu primii I Am 
auzit că «înteti și cres
cători de iepuri...! Rid a- 
mîndol. Anul trecut, din 
două perechi de iepuri de 
casă au prăsit vreo cinci
zeci. Inginerul, economis
tul și paznicul fermei îi 
hrăneau cu resturi vegeta
le, așa, ca o distracție. 
Copiii din sat care-au ve
nit la recoltat erau mereu

atrași de cuștile cu iepuri. 
Toamna tîrziu au început 
tăierile de formare « co
roanei, de dirijare a rodu
lui viitor. Ramurile tăiate 
rămăseseră printre rindu- 
rile de pomi și sezonierii 
nu mai erau de găsit. A 
fost găsită insă o soluție. 
Iepurii, toți, au fost făcutî 
cadou organizației de pio
nieri a școlii generale din 
localitate. In două du
minici, circa șase sute d* 
elevi au făcut lună livezi
le, Btivulnd crengile tăiate. 
Bucuria a fost și de o 
parte și de alta.

Ce proiecte aveți 7 — În
treb. Poate că n-ar trebui 
să spunem tare, dar vrem 
să luăm titlul de eroi 1* 
anul. Eroi ai noii revoluții 
agrare. E angajamentul 
fermei noastre...

Cuvinte puține, simple, 
firești. Cunoscindu-i pe 
acești oameni, ai motive 
să nu te îndoiești cîtuși 
de puțin de temeinicia spu
selor tor.

Lucian AVRAMESCU

spectatori (chiar daci la altă 
virstă) se regăsesc cu plăcere 
— o cuceritoare naturalețe, 
sugestiile bogăției sufletești : 
personalitate, delicatețe ți fer
mitate, luciditate și melanco-

lie, tandrețe, dar și seriozita
tea și gravitatea pe care o 
presupune deprinderea „alfa
betului" integrării, intr-o 
familie, în existență. 
STAN CU).

nouă 
(N.

POEME DIN TARA PĂCII
Faptul 

ești. într-o zi 
lui noiembrie, ... _
rală nr. 6 din orașul care pină 
nu demult se mîndrea doar cu 
stagiul profesoral a trei mari 
critici literari.

Aici există azi o clasă, « 
Vl-a C. în care toți eei 30 de 
copii s-au constituit spontan, 
din proprie inițiativă. într-un 
cerc de lectură și creație lite
rară. Entuziasmul tor, îngemă
nat cu experiența si gustul 
profesoarei Mari» Ancuta, dă

petrecut la Gă- 
dinspre sfirșitul 
la Șooala gene-

de
de _...........   ...
valoarea nu așteaptă ca virsta 
s-o confirme. Școlarii din Gă- 
ești își depășesc virsta nu nu
mai prin creație, ci și prin ori
zontul de înțelegere a lumii. 
Poezia tor nu se „copilărește'1, 
deși rămîne fragedă, suav 
stingace. ci pune esențiale în
trebări. avansînd mature răs
punsuri. larcă Adriana. Veli- 
cescu Sorina. Dumitru Violeta. 
Militaru Marilena. Bărbulescu 
Oana, Bobeică Ramona și co-

pe acum rezultate demne 
luat în seamă. Se spune că

legii (colegele) lor eîntă 
lucirea „gurii de rai' 
tara, „nuferii de lumină' 
visului și. înainte de 
pacea-cîntec, pacea-floare. pa- 
cea-răsărit de soare. In limba 
română, patria firească a gin- 
duritor sale, se rostește tul
burător și pioniera Margareta 
Cristea, din ale cărei poeme, 
emoționante semnale din tara 
candorii și a speranței, re
producem aici. Din tara spe
ranței vin. cum ae vede, vesti 
și îndemnuri bune! (I. ADAM).

CERTITUDINI
Cind este pace, pomii sînt In floare
Cind este pace, cerul e senin
Cind este pace, sufletul ni-e plin 
De bucurie și de incintare.

Lisați tn pace pasărea să zboare
Lăsați în pace pietrele ți riul 
Lisați să incolțească-n pace griul 
Și ciocirlia să se inalțe-n soare.

Cind este pace, țara-i în lumină
Sînt mai frumoși salcimii și castanii 
Cind este pace, mai frumoși ni-s anii 
Și ni-e frumoasă viața și senină.

stri
care e 

“ ai 
toate.
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68 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

UNIREA cucerire istorică 
a poporului nostru

Epoca pe care o străbatem a învestit istoria, cercetarea șl 
prezentarea trecutului național cu o înaltă menire socială - 
aceea de temelie a întregii activități consacrate formării unor 
adinei și trainice sentimente patriotice, de factori esențiali în 
opera de plămădire a conștiinței noi, socialiste. O asemenea 
concepție, al căței inițiator și consecvent promotor este secre
tarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a 
exercitat o profundă și benefică înrîurire asupra științei noastre 
istorice, asigurîndu-i cele mai propice condiții de dezvoltare.

Una dintre cele mai expresive ilustrări a puternicei înfloriri 
a istoriografiei românești in anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului o reprezintă necontenita creștere 
și îmbogățire a fondului documentar al cercetării, rod al unor 
investigații sistematice in biblioteci, arhive și muzee din țară 
și mai ales de peste hotare, acestea din urmă dovedindu-se a 
fi păstrătoare ale unor mărturii istorice de cel mai mare interes 
pentru aprofundarea cunoașterii unor procese și fenomene 
fundamentale ce au marcat lungul drum prin vremuri al po
porului nostru. Dindu-se o nouă strălucire unor vechi tradiții 
cărturărești privind editarea documentelor istorice, in anii ce 
alcătuiesc „Epoca Nicolae Ceaușescu** s-au inițiat noi și ample 
colecții și corpusuri de documente, in paginile cărora au 
fost integrate circuitului științific mii și mii de mărturii va
loroase privind trecutul românesc. Ceea ce se cuvine relevat 
este faptul că publicarea acestora s-a realizat potrivit celor 
mai înalte cerințe ale rigorii și acribiei științifice.

In acest an, sub auspiciile Editurii științifice și enciclopedica 
și sub egida Direcției generale a Arhivelor Statului, au apărut 
volumele III—VI ale corpusului de documente „1918 la români. 
Mărturii", volume realizate de un colectiv coordonat de Ion 
Ardeleanu, Vasile Arimia, Mircea Mușat ; prin cele 6 
volume sînt integrate, astfel, circuitului științific 922 de 
documente. Multe, foarte multe dintre acestea văd acum 
pentru prima oară, in limba română, lumina tiparului, aducind 
prețioase știri și informații ce contribuie la cunoașterea mai 
profundă, mai nuanțată a evenimentelor care au marcat în
cheierea procesului de făurire a statului național unitar român, 
recunoașterea internațională a acestei Istorice înfăptuiri a po
porului nostru. Valoarea acestui corpus de documente spo
rește considerabil prin faptul că acesta conține numeroase 
documente politico-diplomatice reprezeritînd poziția oficială a 
unor state și guverne, a unor organisme și foruri internaționa
le ; foarte multe dintre mărturiile istorice cuprinse in cele 6 vo
lume provin de la personalități de seamă ale vieții interna
ționale a epocii (șefi de state și guverne, miniștri, diplomați, 
oameni politici, militari etc.), aflate în miezul fierbinte al eve
nimentelor, in măsură să adopte decizii care nu o dată au 
înrîurit hotăritor cursul acestora ; sint cuprinse, totodată, me
morii, rapoarte, Informări destinate acestor personalități sau unor 
foruri Internaționale, menite să orienteze și argumenteze opțiu
nile politice și pozițiile acestora.

Cele peste nouă sute de documente cuprinse In volumele 
asupra cărora stăruim relevă cu noi argumente legitimitatea 
luptei românilor pentru unitate național-statală, forța uriașă cu 
care s-a afirmat la sfîrșitul veacului al XlX-lea și în primele 
decenii ale secolului nostru idealul unității românești ; docu-. 
meritele relevă, totodată, faptul că făurirea statului național 
unitar a fost rezultatul nemijlocit al eforturilor poporului 
român, tratatele de pace consfințind și consacrind o realitate 
politică nouă impusă prin voința, prin acțiunea proprie a în
tregii noastre națiuni. Sint adevăruri pe care le relevă și dezba
terea de față, organizată de redacția noastră pe marginea celor 
șase volume de documente „1918 la români. Mărturii", dezba
tere la care participă prof. univ. dr. Nicolae Petreanu, dr. 
Cristian Popișteanu, conf. univ. dr. loan Scurtu.

„O singură țintă inaintea 
ochilor"

loan Scurtu : Documentele 
publicate in oele șase volume 
pun în evidentă faptul că uni
rea reprezenta aspirația supre
mă a tuturor românilor, cauza 
fundamentală care mobiliza e- 
nergiile întregului popor, iz- 
vorită din convingerea că nu
mai unită națiunea română își 
va putea pune pe deplin în va
loare forța creatoare. îsi va pu
tea asigura progresul social- 
economic. propășirea în liber
tate și demnitate. Un adevăr 
căruia îi dădea glas, in 1890, 
Take Ionescu : ..Existenta na
țională a neamului românesc, 
întreg si neștirbit, este o ches
tiune vitală pentru toti româ
nii". Un adevăr pe care îl sur
prindea si un raport al unui a- 
gent habsburgic de informații, 
care în cursul unei călătorii prin 
Transilvania constatase existen
ta unor partizani înfocati ..ai 
României Mari, care nu au de- 
cît o singură tintă înaintea o- 
chilor : să fie uniți Intr-o zi cu 
compatrioții lor de dincolo de 
munți".

Cristian Popișteanu : O serie 
de documente relevă puternica 
înrîurire pe care a exercitat-o 
asupra luptei românilor din te
ritoriile aflate sub dominație 
străină proclamarea indepen
dentei depline a României și a- 
firmarea tot mai puternică a 
statului român modern în viata 
politică internațională. Mi se 
pare edificatoare. în acest sens, 
scrisoarea din 21 aprilie 1880 a 
ministrului plenipotențiar al 
S.U.A. la Viena, John A. Ka
sson. către secretarul de stat a- 
merican, William Evarts. din 
care citez : „Nu știu dacă v-am 
expus în mod clar deosebita gri
jă de care sînt animați românii 
cînd este vorba de demnitatea 
lor națională.... mîndri de fap
tul că și-au păstrat în mod dis
tinct ființa națională, izolată in 
mijlocul unor elemente ostile, 
mîndri, de asemenea, de faptele 
de arme din ultimul război pen
tru cuoerirea independentei, ei 
sînt încrezători în viitorul lor 
si nutresc speranța unei trans
formări grabnice a principatului 
lor într-un regat și în recunoaș
terea lui ca atare prin acțiunea 
comună a Puterilor Europene. 
Forța militară deja dobîndită. 
numărul populației, cu 50 la sută 
mai mane deja decit aceea a 
Statelor Unite la vremea inde
pendentei acestora — soliditatea 
situației financiare, atentia per
manentă pe care o acordă dez
voltării materiale a tării și fer
mitatea politicii lor externe, toa
ta acestea indică faptul că ei 
posedă trăsăturile unui mem

bru permanent si respectat al 
familiei națiunilor".

Nicolae Petreanu : Numeroa
se documente pun în lumină 
faptul că românii din Transil
vania erau supuși unei grele o- 
primări naționale. Un foarte 
temeinic raport întocmit în mai 
1891 de consulul general englez 
la Budapesta, Arthur Nicol- 
son, despre situația politică 
din Transilvania releva ne
dreapta aplicare a legii electo
rale in Transilvania, barierele 
ridicate în calea acoesului ro
mânilor în administrație, tendin
țele de lichidare a învătămin- 
tului în limba română. înmulți
rea prooeselor de presă îndrep
tate împotriva ziarelor româ
nești etc., conchizînd că „o 
mare comunitate de peste 
2 500 000 de români se află în- 
tr-o stare de serioasă nemulțu
mire și nutrește sentimente a- 
rnare fată de actualii săi 
cîrmuitori. de la care și-au pier
dut speranța că vor obține vreo 
concesie dacă nu le este smulsă 
de necesitățile momentului (...)“. 
Opresiunea la care erau supuși 
românii din monarhia bicefală, 
tendințele de anihilare a ființei 
lor etnice, obstacolele ridicate 
în calea propășirii lor legitimau 
și mai adînc lupta de emanci
pare politică a aoestora. întărind 
și mai mult convingerea că vii
torul de prosperitate si progres 
pe care-1 doreau românii pu
tea fi asigurat doar prin înfăp
tuirea unității naționale.

loan Scurtu : Mai multe do
cumente sînt consacrate mișcării 
memorandiste. în cursul căreia 
s-a afirmat cu putere osmoza 
sufletească oe lega într-o unică 
și mare familie pe toti românii. 
Mărturii de epocă relevă faptul 
că memorandiștii erau repre
zentanți firești ai românilor 
Transilvaniei. înconjurați cu în
credere de aoeștia. Un diplomat 
german aflat la Budapesta nota 
astfel că semnatarii Memoran
dumului sînt „delegați aleși pe 
baza unei organizații naționale 
a tuturor comitatelor locuite de 
români. Verdictul lovește deci în 
totalitatea neamului, care numă
ră în Ungaria peste două mi
lioane si jumătate de suflete".

Cristian Popișteanu : Eveni
mentele din Transilvania a- 
celei epoci au avut un 
puternic ecou international, au 
contribuit la impunerea In 
conștiința europeană a ade
vărurilor despre oprimarea ro
mânilor transilvăneni. Astfel, 
consilierul legației belgiene. la 
Viena raporta la Bruxelles : „In 
prezent persecuțiile împotriva 
românilor nu mai sint o închi
puire. ci o tristă realitate ! In

cidentele în procesul de la Cluj 
au produs o mare senzație în 
România. în străinătate. în pre
sa franceză, italiană și engleză, 
transilvănenii primesc încura
jări care nu s-au manifestat de
loc pînă acum. Prin brutalitatea

„Pentru eliberarea fraților11

loan Scurtu : Izbucnirea pri
mului război mondial a pus în 
fața poporului român sarcina is
torică de a-și realiza deplina u- 
nitate statală. Ințelegînd că nu 
putea aștepta ca alții să-l deci
dă soarta, ci trebuia ca prin 
lupta și sacrificiile proprii să-și 
înfăptuiască cea mai arzătoare 
aspirație națională, România a 
intrat în război pentru a elibe
ra Transilvania — străvechi pă- 
mint românesc, a cărei popu
lație majoritară o constituiau 
românii. Prin actul său. România 
împlinea aspirațiile oele mal 
fierbinți ale românilor transil
văneni care așteptau cu profun
dă emoție momentul In care ar
mata română va trece Carpatil. 
Recunoștea aoest fapt Însuși co
misarul guvernamental maghiar 
din Sibiu. în 1915 : „In cazul u- 
nei invazii românești, trebuie să 
ținem cont. în modul cel mai 
serios, nu numai de o răscoală 
a populației, ci chiar si de ofi
țerii și soldați! români din ar

mata austro-ungară. care, dacă 
vor putea.. se vor întoarce îm
potriva noastră. în sinul popu
lației, mai ales în rîndul inte
lectualității. există dorința pu
ternică pentru o Românie Mare 
și dacă invazia s-ar produce, 
orioe român, fără exoepție, ar 
intra in slujba acestui ideal". 
După doi ani de neutralitate, la 
4/17 august 1916, România a 
semnat tratatul cu Antanta (An
glia. Franța. Rusia). în care se 
recunoștea — pentru prima dată 
în istorie într-un document 
semnat de trei mari puteri — 
dreptul României asupra terito
riilor românești aflate sub stă- 
pînirea monarhiei habsburgice.

Cristian Popișteanu : Sensul 
participării României la primul 
război mondial reiese clar din 
documentele apărute în culege
rea oare formează obiectul dis
cuției noastre. Nu a existat din 
partea României nici o „intenție 
ascunsă'! nici o „tîrguială" sau 
„tranzacție", ci doar o maximă 
preocupare față de interesele 
prezente și viitoare ale tării și 
poporului român, căci nici o 
problemă nu era mai importan
tă, mai arzătoare. în acei ani. 
decît împlinirea idealului uni
tății național-statale. „Românii 
au intrat în război înainte de 
toate, scria celebrul geograf 
francez de Martonne. secretar 
general al Comitetului de studii

„Exemplu al tăriei pe care 
libertatea o insuflă unui popor"

Cristian Popișteanu : Erois
mul ostașilor români in grelele 
lupte din anii 1916—1917 dădea 
expresie voinței lor de a clădi 
un viitor mai bun și demn tă
rii și poporului, hotărîrii lor de 
a asigura reîntregirea României. 
Semnificativă este în acest sens 
aprecierea lui Lloyd George, 
primul-ministru al Marii Bri
tanii, din vara lui 1917 : „rezis
tența îndirjită, de neprecupețit 
pe care o opune în prezent ina
micului (armata română — n.n.) 
țn condiții exceptional de difi
cile. constituie un exemplu 
magnific al tăriei pe care liber
tatea o insuflă unui popor 
liber". Aceeași voință, aceeași 
hotărîre erau Ilustrate de nu
meroase alte fapte ale ace
lei perioade. Astfel, din zecile 
de mii de prizonieri ro
mâni din armata austro-unga

prooedeelor sale, guvernul un
gar a provocat o deosebită miș
care de simpatie în favoarea o- 
primatilor și se poate prevedea 
momentul cînd problema româ
nească va deveni o problemă 
europeană".

de pe lîngă Conferința de pace 
de la Paris, pentru a-i elibera 
pe frații lor ardeleni și prima 
acțiune a armatelor române a 
constituit-o intrarea în Transil
vania. atunci cînd prudenta i-ar 
fi îndemnat mai degrabă să în
cerce o manevră rapidă împo
triva Bulgariei prin Dobrogea".

în februarie 1918. la o confe
rință interaliată care s-a tinut 
la Londra, dr. N. Lupu. mem
bru al Parlamentului român, 
prezenta un memorandum pri
vind scopurile pentru care 
România a intrat în război : 
„Intrarea României în război 
nu a fost determinată de am
biții de expansiune teritorială 
sau de dorința de a obține de- 
bușee.... Dar în conștiința ma
selor exista un sentiment 
profund de nedreptate strigă
toare. deoarece cinci milioane si 
mal bine de conaționali ai lor 
zăceau sub jugul străin... Aces
ta este. în consecință, impulsul 
instinctului lor national care i-a 

împins pe români în războiul 
mondial".

Ioan Scurtu : De altfel. în pro
clamația adresată poporului cu 
prilejul intrării României în 
război — 14/27 august 1916 — se 
releva că tara noastră nu avea 
teluri imperialiste, de cucerire, 
ci dorea realizarea unității na
ționale. eliberarea fraților din 
Transilvania și Bucovina. Sem
nificativ este în aoest sens și 
faptul că România n-a declarat 
război decît Austro-Ungariei. a- 
dică acelei puteri imperialiste 
care deținea teritorii românești, 
care exploata populația româ
nească. Participarea României 
la primul război mondial a a- 
vut deci un caracter just, de 
eliberare. A fost războiul uni
tății naționale. De aoeea. el a 
avut un larg eoou in conștiința 
maselor. O gazetă a vremii 
scria : „Nici n-au apucat să 
sune bine goarnele mobilizării 
și fiii tării, valurile oștirii ro
mâne. ah alergat într-un su
flet și au izvorit de pretutin
deni, din orașe și din sate, din 
văl și dealuri, din cele mai de
părtate șl uitate cătune, din 
bordeie șl palate. Puzderie de 
oanteni au răsărit ca din pâ- 
mînt și au răspuns la glasul tării 
ca un singur om, cu sufletul 
întărit de iubirea de patrie, cu 
Inima palpitînd de dreptul sfînt 
pe care este chemat să-1 apere".

ră. aflat! Pe teritoriul Rusiei, 
s-au constituit detașamente 
de voluntari ce au venit în 
țară să lupte pe front. In do
cumentul din 26 aprilie 1917, 
cunoscut sub denumirea de Pro
clamația de Ia Darnita a foști
lor prizonieri de război, se ara
tă între altele : „Noi. corpul vo
luntarilor armatei române, ofi
țeri, subofițeri și soldați de na
țiune română de pe teritoriul 
monarhiei austro-ungare. foști 
prizonieri de război in Rusia, 
sîntem gata să intrăm în luptă 
cu jertfa vieții noastre pentru 
împlinirea idealului nostru : de 
a uni tot poporul, tot teritoriul 
românesc din monarhia austro- 
ungară in urla si nedespărțită 
Românie liberă și indepen
dentă..."

In iunie 1918, la Clttaducale. 
In Italia, se constituie un Co

mitet de acțiune al românilor 
din Transilvania. Banat și Bu
covina. în procesul-verbal se 
precizează că participă la adu
nare „aceia dintre noi care a- 
vem nu numai dreptul, dar și 
datoria de a continua lupta ini
țiată de România pentru unita
tea națională a tuturor româ
nilor".

Nicolae Petreanu : La începu
tul lunii iunie 1917 au sosit la 
Iași cei dintîi voluntari arde
leni și bucovineni, făcîndu-li-se 
o primire entuziastă. In Piața 
Unirii. în jurul statuii domnu
lui întîiei uniri. Alexandru loan

„Dreptul sacru al națiunii 
de a-și hotărî singură destinele"

Nicolae Petreanu : în deplină 
concordanță cu realitățile isto
rice, documentele timpului 
atestă cu o mare putere de 
convingere faptul că Unirea a 
fost actul energic, liber, demo
cratic al întregii noastre na
țiuni. rodul luptei maselor largi 
populare, a muncitorimii, țără
nimii. intelectualității, a cercu
rilor înaintate ale burgheziei, 
opera întregului popor român. 
Lupta sa s-a desfășurat ca 
parte integrantă a luptei po
poarelor din estul, sud-estul și 

centrul Europei pentru liberta
te și unitate națională, luptă 
puternic înrâurită de izbucnirea 
revoluției în Rusia, prăbușirea 
țarismului și apoi victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie 1917, urmate, la scurt timp, 
de destrămarea Imperiului aus
tro-ungar.

Cristian Popișteanu : Evolu
ția evenimentelor revoluționare 
din toamna anului 1918 a pus la 
ordiriea zilei împlinirea idealu
lui unirii Transilvaniei cu 
România. Subminată de criza 
profundă internă, puternic lovi
tă de înfrângerile suferite pe 
diferite fronturi. monarhia 
austro-ungară își trăia ultimele 
zile. La sfîrșitul lunii octom
brie și începutul lui noiembrie 
1918. criza atinge punctul culmi
nant : In mai puțin de trei săp- 
tămîni. monarhia austro-ungară 
este spulberată de pe harta con
tinentului. iar pe ruinele sale 
se ridică sau se întregesc sta
tele naționale independente : 
român, iugoslav, cehoslovac, 
ungar, polon, austriac.

loan Scurtu : Românii din 
Transilvania, Banat, Crișana și 
Maramureș, precum și cei din 
Bucovina au participat activ Ia

1 Decembrie 1918 — „o zi care 
vorbea cu glasul secolelor"

Nicolae Petreanu : Săptăml- 
nile și zilele în care s-au făcut 
pregătirile pentru Adunarea de 
la Alba Iulia au fost cele mai 
entuziaste și emoționante din 
istoria zbuciumată a Transilva
niei. Pretutindeni în satele și 
orașele din Transilvania au avut 
loc adunări pentru alegerea de- 
putatilor în marele sfat, la care 
au participat cu entuziasm 
muncitori, meseriași, intelec
tuali, țărani, femei și bărbați, 
vîrstnici și tineri, care și-au 
exprimat voința nestrămutată 
de unire. Hotărârile adunărilor 
reflectă caracterul profund de
mocratic, plebiscitar al consul
tării națiunii române din Tran
silvania.

Cristian Popișteanu : Nume
roase documente au păstrat 
pentru posteritate atmosfera 
entuziastă a acelei epoci, ea si 
semnificațiile profunde ale eve
nimentelor care se petreceau în 
Transilvania. Astfel, minis
trul Spaniei la București in
forma, la sfîrșitul lui no

Cuza, mii și mii de oameni au 
tncins o uriașă „Horă a unirii", 
arătînd astfel că, așa cum s-a 
spus chiar atunci. România 
Mare exista deja din moment 
ce ea trăia în milioane și mi
lioane de inimi și cugete. Iar 
cuvintele cu care s-a încheiat 
festivitatea desfășurată cu acest 
prilej — „în curînd. la Alba 
Iulia !“ — au reprezentat le- 
gămîntul solemn pe care ostași 
și popor l-au făcut în acel mo
ment simbolic, legămînt pe care 
aveau să-l împlinească' la sfîr
șitul anului 1918.

revoluția burghezo-democratică 
ce a dus la prăbușirea monar
hiei dualiste. La 29 septembrie/ 
12 octombrie 1918 a fost adop
tată declarația privind auto
determinarea românilor, decla
rație citită la 18 octombrie în 
Parlamentul de la Budapesta, 
act ce marca desprinderea Tran
silvaniei din cadrul statului 
austro-ungar.

Intr-un paralelism remarcabil 
se desfășoară și evenimentele 
din Bucovina. unde, la 27 
octombrie 1918, Adunarea Con

stituantă hotărăște unirea a- 
cestui străvechi teritoriu româ
nesc cu patria mamă. Peste trei 
zile, la 30 octombrie, se consti
tuie Consiliul Național Român, 
alcătuit din șase reprezentanți 
ai Partidului Social-Democrat 
și șase ai Partidului National 
Român, care și-a asumat mi
siunea de a conduce treburile 
Transilvaniei. A urmat un 
amplu prooes revoluționar — o 
adevărată revoluție a unității 
naționale — în cursul căreia 
au fost înlăturate vechile auto
rități opresive, constituindu-se 
consilii naționale, care expri
mau voința maselor populare. 
Revoluția se desfășura impe
tuos, cu toată împotrivirea cla
selor dominante maghiare șl 
austriece.

Potrivit tradiției istorice, pen
tru luarea unei mari decizii s-a 
recurs la consultarea poporului. 
Așa se procedase în 1821 la 
Padeș. așa se procedase în 1848 
la Islaz și la Blaj, așa se pro
cedase In 1859 la București, pe 
Cimpia Filaretului. In consecin
ță. Consiliul National Român a 
convocat Marea Adunare Națio
nală pentru ziua de 1 decem
brie 1918 la Alba Iulia.

iembrie, guvernul său că în 
Transilvania se petrec „fap
te de o incontestabilă impor
tantă", și anume, tot neamul 
românesc unit in hotarele 
vechii Dacii de către Mi
hai Viteazul „se va uni din 
nou și nu prin forța armelor, ci 
prin voi" ta liberă a provincii
lor care compun această tară".

Nicolae Petreanu : Lupta
multiseculară a poporului român 
pentru deplina sa unitate sta
tală a fost încununată de suc
ces deplin la 1 decembrie 1918, 
cînd la Alba Iulia. pe Cîmpul 
lui Horea. Marea Adunare Na
țională. în uralele celor peste 
100 000 de muncitori, țărani, in
telectuali. reprezentanți ai tu
turor claselor și păturilor socia
le. a proclamat solemn „Unirea 
Transilvaniei și- Banatului cu 
România, pentru toate veacu
rile". Acest act a găsit sprijin 
in rîndul sașilor, șvabilor, 
evreilor, al reprezentanților pro
gresiști ai maghiarilor.

Parte integrantă. Inextrica
bilă a poporului român, clasa 
muncitoare și expresia sa poli
tică organizată — mișcarea 
muncitorească și socialistă — 
și-au adus din plin contribuția 
la făurirea statului national 
unitar român. Este semnifica
tiv faptul că din cei 1 228 de 
delegați aleși pentru Consti
tuanta de la Alba Iulia, 150 au 
reprezentat hotărîrea celor pes
te 70 000 de muncitori transil
văneni organizați, la marea 
adunare din 1 decembrie 1918 
participînd mii de muncitori.

Făurirea statului național 
unitar român a fost opera în
tregului popor, scopul și ac
țiunea întregii națiuni. Conți
nutul identic al programelor 
mișcărilor revoluționare bur- 
ghezo-democratice de eliberare 
națională a românilor din pro
vinciile asuprite, caracterul și 
componenta forțelor sociale 
participante la această luptă, 
caracterul larg democratic șl

„Un popor mîndru de trecutul 
său, adînc încrezător 

în viitorul său"

loan Scurtu : Privită in pers
pectiva vremii. Marea Unire s-a 
dovedit a fi un act decisiv pen
tru evoluția istorică a poporu
lui român. De acum nu mai 
existau hotare între frați. 
Voința unanimă care a biruit la 
Alba Iulia a dărâmat ultima ră
mășiță a granițelor ce despăr
țeau pe români de români. în
făptuită prin voința plebiscita
ră a poporului român. Marea 
Unire din 1918 avea să-și afle 
consacrarea juridică internațio
nală la Conferința Păcii întru
nită Ia Paris în ianuarie 1919.

Cristian Popișteanu : O mare 
parte din documentele cuprin
se in cele sase volume se refe
ră la lupta românească pentru 
recunoașterea internațională a 
Marii Uniri, relevînd în întrea
ga lor dimensiune efortul di
plomației române la Conferința 
de pace de la Paris, precum și 
dificultățile întâmpinate la a- 
eeste tratative, atît din partea 
marilor puteri, care-și adjude
caseră poziții dominante, cît 
și din partea statelor în
vinse. care urmăreau zădărni
cirea recunoașterii statului na
tional unitar românesc. Docu
mentele exprimă lupta, ade
sea dramatică, desfășurată a- 
proape doi ani de zile pentru 
apărarea unității, independen
ței. suveranității și demnității 
țării. Această luptă se bizuia 
pe opera pecetluită la Alba Iu- 
11a de masele populare, se înte
meia pe unitatea national-sta
tală desăvirșită de poporul ro
mân însuși. Nu există nimic 
mai convingător decât asemenea 
documente care arată că la 
Conferința de pace România nu 
a primit nici un cadou, că 
unirea Transilvaniei. Banatu
lui. Crișanei. Maramureșului cu 
patria mamă nu a fost o favoa
re acordată de marile puteri la 
Paris, ci rezultatul acțiunii po
porului român asupra propriei 
istorii, rezultatul adunărilor de
mocratice. reprezentative, ple
biscitare din 1918. desfășurate 
prin liberul consimtămint al 
maselor din provinciile istorice 
românești, aflate sub stăpânire 
străină, de a se uni cu tara. 
Jertfele și suferințele de secole 
pentru Împlinirea mărețului 
ideal al unirii au rodit și nimic 
nu s-a obținut ca recompensă 
din partea marilor puteri.

Nicolae Petreanu : Poziția 
guvernului român la Conferința 
de Pace de la Paris apare. în 
lumina documentelor inserate 
în volumele la care ne referim, 
ca fiind pătrunsă de o înaltă 
responsabilitate fată de propriul 
popor. Rapoartele, notele diplo
matice, instrucțiunile, sintezele 
documentare, declarațiile și 
procesele verbale, precum și 
unele articole din presa timpu
lui reflectă activitatea poiitico- 
diplomatică prodigioasă, desfă
șurată de către guvernul român 
pentru confirmarea hotărîrilor 
de unire. într-un singur stat, a 
tuturor românilor. Această ac
tivitate a întîmpinat greutăți 
datorită oscilațiilor Marilor Pu
teri în privința stipulațiilor re
cunoscute de ele în Tratatul în
cheiat în 1916, privitoare la 
drepturile României, cît și din 
partea guvernului ungar care a 
lansat o întinsă campanie de 
dezinformare a opiniei publice 
internaționale din care nu lip
seau accentele de denigrare și 
defăimare a poporului român, 
toate acestea avînd drept scop 
să influențeze Conferința de 
Pace in sensul de a menține pe 
orice cale și prin orice mijloa
ce integritatea Ungariei, făurită 
prin cuceriri și menținută prin 
teroare. „Ungurii desfășoară o 
vie propagandă, intenționînd 
să amăgească puterile Aliate" 
își informa cititorii ziarul „The 
Washington Post", la IX ianua
rie 1919. 

Idealurile unirii, ale făuririi unei Românii puternice, libere 
și demne și-au aflat deplina împlinire în anii glorioși ai edi
ficării noii orînduiri pe pămintul patriei, cu deosebire în pe
rioada inaugurată de istoricul Congres ai IX-lea al partidului, 
perioadă de mărețe înfăptuiri socialiste, indisolubil legate 
de gindirea strălucită și activitatea eroică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de excepționala sa capacitate de a mobiliza 
și insufleți poporul în făurirea istoricei opere de construcție 
și creație socialistă. înfăptuirile celei mai rodnice perioade din 
istoria patriei, epoca ce a urmat Congresului ai IX-lea, au con
solidat necontenit unitatea morai-politică a națiunii noastre 
socialiste, care-și găsește cea mai semnificativă ilustrare in 
voința unanimă a întregului nostru popor de a acționa in 
strinsă unitate în jurul partidului, al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea 
neabătută a istoricelor obiective stabilite de Congresul al 
XlII-lea, de a asigura progresul social-economic multilateral 
al României socialiste, permanenta sa ascensiune spre piscurile 
de lumină ale civilizației comuniste.

Dezbatere realizată de Silviu ACHIM

plebiscitar al adunărilor de uni
re au ilustrat și au dovedit 
unitatea de aspirații, comunita
tea idealului național : desă
vârșirea statului român unitar.

Mărețul act ai Unirii a avut 
un puternic ecou peste hotare. 
Oficiile diplomatice din Româ
nia. personalități politice din 
diferite țări, precum și cores
pondenții de presă ai unor zia
re din străinătate au marcat 
evenimentul, făcând aprecieri 
elogioase la adresa poporului 
român șl a luptei sale pentru 
unitate national-statală. Astfel, 
ziarul francez „Le Matin" din 
6 decembrie 1918 își informa 
cititorii că „Drapelul românesc 
flutură pe toate clădirile publi
ce. Entuziasmul este de nede- 
scris. Pe străzi oamenii plîng și 
se sărută. Vechile ținuturi să
sești (colonies) din Transilva
nia. care de secole au împăr
țit suferințele cu românii, cu 
inima și sufletul iau parte la 
bucuria lor".

Delegația maghiară s-a situat, 
tn cadrul dezbaterilor, pe po
ziția apărării Ungariei istorice, 
a statului „milenar", urmărind 
menținerea lui cu orice preț. 
Numeroase note, informații șl 
memorii ale guvernului român, 
ca și ale altor guverne au com
bătut cu fermitate asemenea 
teze. Astfel, referindu-se la teza 
că Tratatul lovește în principiul 
naționalităților. în unitatea po
litică a Ungariei, memoriul de
legației române preciza : „Tre
cem peste eroarea istorică con
stituită de afirmația că unita
tea politică a Ungariei datează 
de zece secole. In realitate. în- 
cepînd de la epoca în care di
ferite triburi ungare s-au sta
bilit succesiv în diverse re
giuni ale Ungariei pînă la 
destrămarea monarhiei ausțro- 
ungare. pe acest teritoriu s-au 
succedat mai multe sisteme po
litice. In ceea ce privește Tran
silvania. aceasta a avut de la 
cucerirea ungară pînă la 1868 o 
existentă aparte : voievodat 
pînă la 1527 (oorect 1526 — nm.): 
Prfncipat independent sub 
prinți autohtoni pînă la 1699. 
provincie a Coroanei habsifur- 
gice pînă la dualismul din 1867, 
abia după 1868 a fost legată de 
Ungaria propriu-zisă printr-o 
uniune politică mai strânsă 
decit a altor provincii ale mo
narhiei austro-ungare".

loan Scurtu : In cele din 
urmă, tratatul de la Trianon, 
semnat la 4 iunie 1920. recu
noștea, prin ari.. 45, valabilita
tea juridică internațională a 
Unirii Transilvaniei cu Româ
nia. stipulând următoarele : 
„Ungaria renunță, in ce o pri
vește. în favoarea României la 
toate drepturile și titlurile ei 
asupra teritoriilor vechii mo
narhii austro-ungare situate 
dincolo de frontierele Ungariei, 
astfel cum sînt ele fixate în 
art 27, partea a II-a“. Cele 37 
de semnături (președinți de 
guverne, miniștri de externe, 
ambasadori, inalti comisari, 
amirali, miniștri plenipoten
țiari) reprezentînd 22 de țări (10 
din Europa. 5 din Asia. 3 din 
America Latină. 2 din Ame
rica de Nord. 1 din Africa și 1 
din Australia) au conferit tra
tatului de la Trianon o largă 
recunoaștere internațională, un 
temei de nezdruncinat.

Cristian Popișteapu : Docu
mentele cuprinse în aceste vo
lume ilustrează, astfel, uriașa 
Încordare de energii a poporu
lui român în lupta pentru în
făptuirea legitimelor sale idea
luri, reprezentînd un monu
ment nepieritor al fermității, 
energiei și inteligentei politice 
cu care națiunea română și-a 
apărat și afirmat valorile su
preme : independenta, unitatea, 
suveranitatea, integritatea, li
bertatea. Cu dreptate putea 
declara deci, la 17 decembrie 
1919. în fata primului parla
ment al României unite, 
I. I. C. Brătianu : „O națiune 
este o conștiință națională ; cit 
valorează una. atît înseamnă 
cealaltă. Conștiința a ceea ce 
ești și hotărîrea fermă de a fi 
este puterea cea dintîi a unui 
popor. Cum și-o manifestă el. 
astfel își așează rolul și rostul 
In mijlocul neamurilor... Sînteți, 
domnilor, toti, reprezentanții 
unui popor care este mîndru și 
poate să fie mândru de trecutul 
său și care trebuie să aibă 
mare încredere în viitorul său. 
Fiți cît de modești pentru per
soana dv„ nu fiți modești pen
tru poporul pe care îl repre- 
zentați. Aveți conștiința că, cu 
numărul lui și cu situatiunea in 
care a fost, nu este popor care 
să fi putut să Îndeplinească un 
rol mai nobil și un rol mai rod
nic decît l-a îndeplinit neamul 
nostru".
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LA DOUĂ SĂPTĂMlNI DE LA DESCHIDEREA iNVÂȚĂMiNTULUI AGROZOOTEHNIC DE’ MASĂ

In obiectiv-cei care nu au învățat 
că trebuie să învețe!

Pățunatu! a fost „împins* plnâ Io începutul lunii decembrie. Astfel, la 
C.A.P. Drăgănești s-âu economisit mari cantități de furaje pentru hrana 

onimalelor pe timpul iernii

Lo ferma Belciug, a C.A.P. Drăgânești, arăturile i« execută pe ultimele 
suprafețe

(Urmare din pag. I)
ocupările comitetului comunal de 
partid și ale consiliului popular" — 
afirmă Victor Moicea, primarul co
munei. Or, acest lucru nu rezultă 
din modul în care este privită acti

vitatea de tnvățămlnt agrozootehnic, 
care este poate una din cele mai im
portante pe care comitetul comunal 
de partid are datoria s-o organizeze 
riguros și să controleze efectiv con
ținutul cursurilor și modul in care ea 
desfășoară.

Se pregătea o statistică... a dezinformării ?
Aducem, deci, vorba despre or

ganizarea învățămîntului agricol la 
I.A.S. Drăgănești. unitate care tre
buie să fie model și din . acest 
punct de vedere. In locul unui 
răspuns, inginerul-șef al întreprin
derii, tovarășul Constantin Ene, ne 
pune in față un teanc de broșuri edi
tate de Ministerul Agriculturii și 
mai multe tematici, primite de la 
Departamentul Agriculturii de Stat 
pentru specialiștii din unitate, teme 
ce vor fi dezbătute la... Centrul de 
pregătire a cadrelor de la Crevedia, 
la instruirile organizate pe plan cen
tralizat. Frumos, foarte frumos și 
chiar deosebit de interesantă această 
tematică. Dar pe noi ne interesează 
lucrătorii de aici, de la I.A.S. : ce 
se face ți cum vor fi el itistruiți 7 
Pentru a fi mal explicit, inginerul- 
șef răsfoiește una dintre broșuri, 
cea trimisă in sprijinul celor care 
studiază problemele culturilor da 
cimp și pe loc Începe să enunța te
matica celor 12 lecții : cita două Ia 
griu șl, respectiv, trei la porumb, 
pentru că la acestea suprafața culti
vată este mai mare, iar culturilor 
eu o pondere mai mică, respectiv 
sfecla de zahăr, floarea-eoarelui șl 
soia li s-a rezervat cile o lecție. Să 
vezi la specialist o asemenea gindire 
și să nd-țl vină să crezi. Să nu știe 
oare tovarășul inginer că tehnolo
giile de cultivare a soiel sau sfeclei 
de zahăr, bunăoară, eint incompara
bil mai dificile și mai greu de asi
milat decit aceea a griului, de e- 
xernplu 7 Este un om cu mult prea 
multă experiență practică să-1 putem 
acuza de un asemenea diletantism.

Și atunci 7 Adevărul este că am 
sosit prea devreme în această uni
tate pentru o asemenea discuție, iar 
Întrebarea noastră l-a găsit nepregă
tit pe inginerul-șef, care abia avea 
intenția să treacă la organizarea 
practică a tnvățămintului. La insis
tențele noastre de a ne face o pre
zentare sumară a conținutului în- 
vățămintului pe care intenționează 
să-l organizeze In unitate, încearcă 
să dea de urmele tematicii pentru 
acest an și de cea pentru anul tre
cut, dar pentru că pină la urmă 
nici pe acestea nu le găsește invocă 
vechea poveste cu dulapul încuiat și 
cu purtătorul de cheie plecat Fapt 
este că. Intr-un I.A.S. care se con
fruntă cu probleme deosebit de 
grele și unde singura șansă a reuși
tei este aceea ii generalizării rapida 
a tehnologiilor intensive de cultiva
re a pămîntulul și de creștere a ani
malelor, o activitate care ar trebui 
să se 'afle pe primul plan, acum 
cind pentru toți lucrătorii din agri
cultură cuvîntul de ordine este să 
Învețe la cel mai bun nivel, este 
lăsată la voia întlmplăril.

Este șl In acest caz unul dfn e- 
xemplele, poate cel mai concludent, 
care probează aprecierile făcute la 
începutiil acestor rlnduri și anume 
că eînt cadre de răspundere care 
nu au înțeles că trebuie să pună 
capăt formalismului, că trebuie să 
treacă hotărît la lucru, să se deba
raseze de obiceiuri Învechite de a 
face numai tabele și tabelașe cu 
participanții la cursuri pentru a 
putea raporta la Încheierea anului 
de lnvățămfnt agricol niște cifre, 
practic să dezinformeze.

canizare ale S.M.A. Drăgăneșt! se 
lucrează ca tn Plină primăvară. îl 
întrebăm pe tovarășul Gheorghe 
Toma. inginerul-șef al S.M.A., care 
anume temă va fi dezbătută în ca
drul Învățămintulul agricol progra
mat să aibă loc In ziua respectivă. 
Vădit Încurcat de Întrebarea noastră, 
care prin prisma preocupării lor nu 
figura pe agenda de lucru a zilei, 
tovarășul inginer ne răspunde direct 
că la el, de regulă, învățâmintul se 
organizează Incepînd cu luna de
cembrie. o dată ce mecanizatorii se 
retrag în secții pentru repararea 
tractoarelor și utilajelor agricole. $1 
pentru a nu fi suspectat de dezin
teres ne spune că pentru sectorul lor 
nici nu a sosit măcar tematica 
orientativă In vederea organizării 
învățămintulul agricol. Sintem ne- 
voiti deci să limităm discuția mai 
mult la modalitățile concrete în care 
urmează să aibă loc acest proces de 
instruire. Iar din discuțiile purtate 
cu factorii direct implicați aflăm 
chiar unele lucruri interesante. Așa, 
bunăoară, in vederea Însușirii de 
către mecanizatori a unor cunoștin
țe agrotehnloe absolut obligatorii, 
aici s-a instituit regula ca Înainte 
de Închiderea Învățămintulul să se 
facă un fel de instruire centralizată 
a mecanizatorilor din toate secțiile, 
în cadrul căreia sint prezentate de 
către cei mal buni ingineri agronomi 
din. unitățile agricole ale consiliului 
agroindustrial unele lecții teoretice 
cu aplicabilitate practică concretă fn 
unitatea In care specialistul respec
tiv Iei desfășoară activitatea. Tot In 
cadrul acestor instruiri, mecanizato
rilor 11 se explică pe larg modalită
țile concrete In care este organizat 
acordul global In unitățile In rare 
lucrează, răspunderile ce le revin lor 
In realizarea producțiilor planificate

sl. bineînțeles, elștigurile pe care le 
pot obține în urma rezultatelor de 
producție înregistrate de cooperati
vele agricole pe care le servesc.

Ceea c« ni se pare însă a fi neoo- 
respunzător este modul In care este 
gindlt și se desfășoară în fapt !n- 
vățămlntul agricol la nivelul sec
țiilor de mecanizare. Unul din șefii 
de secție, cel de la Dumbrava, ne 
spunea că la ei acesta se rezuma 
mai mult la unele discuții legate rle 
caracteristicile constructive sau de 
funcționalitatea combinelor, a altor 
mașini mai complexe. Si trebuie să 
o spunem deschis că explicația șefu
lui de secție ni se pare absolut nor
mală, pentru că ar trebui să fim 
prea naivi ca să putem crede că o 
asemenea Instruire lăsată numai pe 
scama unui șef de secție poate să-si 
atingă scopul dorit. Am întrebat la 
Dumbrava, și întrebăm organele a- 
gricole Județene, factorii din cadrul 
Ministerului Agriculturii dacă nu 
cumva ar fi mal folositor pentru 
buna desfășurare • activității agri
cole' dacă, de pildă, în cazUl unor 
lecții s-ar apela la inginerli-șefi sau 
aiti specialiști din cooperativele a- 
grtcole fn care își desfășoară activi
tatea mecanizatorii, pentru ca. tră- 
(dnd Învățămintele din modul con
cret In care «-a lucrat pină atunci, 
punlnd în evidență cauzele care au 
determinat lntîrzierea unor lucrări 
sau efectuarea lor necorespunzăloa- 
r«, aă II se explica acestora ce efec
te pozitive ar putea avea Înlătu
rarea deficientelor constatate In 
munca lor. în definitiv, rațiunea ori
cărei instruiri este aceea de a îm
bogăți cunoștințele profesionale ale 
oamenilor, de a-i face să Înțeleagă 
răspunderea ne care o poartă pen
tru realizare» producțiilor agricola 
prevăzute.

„Chiar azi trebuie să se desfășoare învățâmintul 

agricol ?" - ne întreabă, seu se întreabă 

uimit, primarul comunei

Forurile autoconducerii muncitorești la lucru
Ce preocupări prioritare se află în această perioadă pe agenda de 

lucru a organelor de conducere colectivă din întreprinderi 7 Ce perfec
ționări se cer aduse in stilul lor de muncă, in lumina cerințelor și exi
gențelor Congresului a] III-lea al oamenilor muncii, pentru a-și îndeplini 
mai bine sarcinile importante ce le revin ? Sint întrebări firești Intr-un 
moment in care, practic, a început „numărătoarea Inversă" in bătălia 
pentru încheierea cu succes a anului 1986 și pregătirea producției anului 
1987. Slnt întrebări pe care le-am adresat, In cadrul unei dezbateri or
ganizate de ziarul nostru împreună cu Comitetul municipal de partid 
Arad, mai multor secretari ai comitetelor de partid și președinți al con
siliilor oamenilor muncii din unități industriale ale acestui municipiu. 
Iar răspunsurile primite evidențiază, așa cum se va vedea, preocupări tot 
mai stăruitoare pentru a conferi activității consiliilor oamenilor muncii 
atit substanță, cit și eficientă tn actul de conducere, potrivit actualelor 
exigențe ale autoconducerii muncitorești.

„CINE ARE IDEI, SA LE SPUNĂ". 
Tovarășa Ileana Laza este de mai 
multi ani Președintele consiliului 
oamenilor muncii de la fabrica da 
confecții. „Prioritatea priorităților 
în activitatea noastră — afirmă 
dinsa — o constituie exportul. De 
ce 7 Pentru că producția livrată la 
export reprezintă, in anumite peri
oade, aproape 80 la sută din volu
mul total al activității întreprinde
rii. O asemenea preocupare am avut 
și pină acum, dar după Congresul 
oamenilor muncii am înțeles clar 
din orientările formulate de tovară
șul Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, că nu-1 sufi
cient să consideri 
exportul o prio
ritate. să declari 
mereu acest lu
cru $1 să aștepți 
ca rezultatele po
zitive să apară. 
Am înțeles că a 
conduce compe
tent, activitatea 
economică a în
treprinderii în
seamnă a Inter
veni la timp, a 
lua decizii efi
ciente atunci și 
«colo unde este 
diat după congres 
C.O.M. activitatea ____ ___
creație. A fost o analiză fără infor
mări și referate. -V-am invitat in 
fața consiliului oamenilor muncii — 
le-am explicat celor oonvocati — să 
ne spuneți deschis dacă puteti asi
gura proiectarea produselor noastre 
la nivelul cerințelor pieței 
și oe anume vă trebuie _____
aceasta?». începerea analizei pe baza 
unei singure întrebări i-a surprins 
puțin pe oameni — obișnuiți să răs
pundă mereu la observațiile formu
late In referate si să-și formuleze 
ei Înșiși asemenea observații — dar 
apoi și-au dat drumul".

în jocul unei ședințe obișnuite, cu 
luări de cuvint bine „cintărite". ca 
să nu supere pe nimeni, s-a produs 
un dialog sincer. In care s-au emis 
idei fără nici o reținere, pe baza 
celei mai autentice conduceri demo
cratice : „Cine are Idei, să le spu
nă". Șl ele nu au intlrzlat să se con
tureze. A concura pe piața externă 
cu firme renumite — au explicat 
creatorii —■ Înseamnă a realiza anual 
cel pujiin 450 de modele. A asigura 
calitatea oerută înseamnă a 'ne or
ganiza fn ase fel Incit să se intro
ducă simultan in producție mini
mum două produse. Producția de 
export necesită o organizare model 
— oa fluxuri tehnologice și ca pre
gătire a forței de muncă. Exportul 
trebuie să reprezinte astăzi, tn con
dițiile unei concurente fără prece
dent. oapacltatea de creație 81 tie 
responsabilitate a tuturor oamenilor 
-ț de la oei oare contractează mate
ria primă ‘(chiar aea «-a exprimat 
șeful atelierului) pină la director.

Secretarul comitetului de partid a 
arătat în continuare că s-au contu
rat tn acea analiză Idei si măsuri cit 
în alte zece ședințe ale consiliului 
oamenilor muticii 
minat exportul, 
de încheierea el. 
iectului de plan

intervenit ceva — s-a propus ca toți 
membrii C.O.M. 
productive și să 
Ideile exprimate 
tunci s-a născut 
consiliului oamenilor muncii. De ce? 
Deoarece oamenii din producție au 
început șt «el să exprime oerlnțe 
față de oei dtn creație, Rezultatul 7 
Abordarea problemelor calității s-a 
făcut complex, eficient si cu rezul
tate care au dus la dublarea ex
portului !n ultimele luni. Concluzia 
este limpede : un sistem de condu
cere funcționează eficient numai în 
măsura în care oamenii participă 
eficient la transpunerea lui în viată.

să parcurgă secțiile 
confrunte pe teren 
in ședință. Șl a- 
o a doua analiză a

Analiza aprofundată-la temelia
deciziilor eficiente
O dezbatere in municipiul Arad

cazul. Ime- 
am analizat in 
atelierului de

externe 
pentru

In care s-a exa- 
Pentru că, înainte 

de anunțarea pro- 
de măsuri, a mal

PROBLEMELE „GRELE" — A- 
BORDATE ACOLO UNDE APAR. 
Și alți președinți ai consiliilor 
oamenilor muncii prezenți la 
dezbatere au subliniat faptul că 
in ultimul timp organele de 
conducere oolectivă abordează fron
tal problemele „grele" cu care sa 
confruntă, că centru! de greutate al 
activității lor se mută tot 
spre locul de producție.

- Ecaterina Bogdan, de la 
derea „Tricoul roșu", a 
acest sens despre introducerea 
stilul de muncă aJ C.O.M. a metodei 
de a efectua, cel puțin ... __ L.î,
o analiză la fața locului. Prima a și 
avut loc tn ziua ds
brie la secția din Ineu. Ea a fost 
consacrată îndeplinirii planului pe 
1986 și pregătirilor neoesare pentru 
desfășurarea In bune condiții a acti
vității pe timpul iernii. Citeva ele
mente merită a 
tură cu această 
C.O.M.

Analizele «ini
troale efectuate de colectiva de spe
cialist! stabilite dtn timp și cara 
furnizează consiliului oamenilor 
munali punctul lor de vedera tn le
gătură cu problema oe urmează a fi 
examinată. în ziua analizei, toți 
membrii C.O.M. confruntă pe teren 
concluziile colectivului da control 
cu propriile lor concluzii. reieșite 
din discuțiile avuta cu oamenii mun
cii din secțiile de producție. Analiza 
finală se desfășoară tn prezenta se
cretarilor birourilor organizațiilor de 
partid, șefilor de secție, a maiștrilor 
și devine — cum se exprima secre
ta ra comitetului de partid — „exer
citarea oe viu a autoconducerii 
muncitorești".

Tovarășul lou Ruau, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de orologle (mecanica 
fină), a adus în discuție, ca mod nou 
de abordare 
rentabilității 
tr ©prinderea 
prima secție

mai mult 
Tovarășa 

întreprlh- 
vorbit !h 

în
trimestrial.
23 octom-

fi reținute tn legă- 
nOuă orientară a
precedate de cm-

a problemelor, „analiza 
fiecărui produs". în
de orologle este nouă, 

a Început să producă în

august 1983. Fiind o întreprindere 
cu profil unic în mecanica fină, a 
trebuit să preia fabricarea unor 
produse „mărunte", executate pină 
atunci de diverse unități. După Con
gresul oamenilor muncii, in fata 
noilor cerințe si exigente formulata 
cu privire la creșterea eficienței 
economice, consiliul oamenilor mun
cii a trecut la examinarea fiecărui 
produs, pentru a-1 face rentabil, efi
cient. Dar nu între oei patru pereți 
al biroului, ci prin analizarea pro
dusului respectiv cu cei care-1 pro
duc. pe baza unei fișe care conține 
at.lt date despre oostul produsului 
nerentabil. cit șl date despre nive
lul cheltuielilor la care trebuie să se 
ajungă. Acest dialog al C.O.M. 
cu creatorii și executant!! produsului 
a avut drept rezultat rentabilizarea 
a 10 produsa In ultimele două luni 
și fundamentarea unor studLi sl mă
suri pentru rentabilizarea tuturor 
produselor în 1987.

DACA EȘTI PREOCUPAT SA 
GĂSEȘTI SOLUȚII, GĂSEȘTI. 
DACA NU, CAUȚI JUSTIFICĂRI. 
Cum veți încheia activitatea da 
producție pe aoest an. cum apredati 
că va debuta anul 1987 după rezul
tatele și Informațiile de care dispu
neți la ora actuală 7 Președin- 
___________ i ti* consiliilor oa- —————’ menilor

prezent! 
baterea 
au privit 
ment 
ca. pe una „în
cuietoare". După 
care însă, aproa
pe toti au avut 
răspunsuri exac
te. Un singur to
varăș. Florian 
Jula, președinte
le consiliului oa
menilor muncii 
chimic, n-a fost 

_____ facă o apreciere 
certă. Combinatul nu si-a îndeplinit 
integral planul pe zece luni la nici 
unul din indicatori și — ca să-1 ci
tăm pe președinte — „e sigur că nu-1 
vom Îndeplini nici pină la sfirșitul 
anului".

— într-o asemenea «ituație, ați 
elaborat probabil un program da 
măsuri de redresare a activității 
combinatului 7

— Avem multe asemenea progra
me — ne spune președintele — atit 
pe fabrici, cit și pe combinat. Nu 
ducem lipsă nici de măsuri, nici de 
capacitate pentru realizarea lor. 
Faptul că ele nu au dat pină acum 
rezultatele scontate se datoreste 
neindeplinirli lor, nici integral șl 
nici la timp. Chiar ultima analiză a 
arătat că aproape 20 la sută din mă
surile prevăzute pe anul 1986 nu au 
fost aplicate pină Ia această dată.

Au urmat apoi o serie de explica
ții. care, tn esență, vizează două ca
tegorii de cauze. Prima este legată 
Indiscutabil de stilul de muncă al 
consiliului oamenilor munclL O de
monstrează modul „neutru" In care 
președintele explică situația creată, 
„Organizarea muncii în combinat — 
deși unitatea are un număr mare da 
ingineri, sublnglnerl. maiștri — . nu 
asigură, pe de o parte, folosirea in
tensivă a instalațiilor, iar. pe de altă 
parte, gradul de calificare a forței 
de muncă nu asigură întotdeauna 
repararea operativă st de calitate a ,j 
defecțiunilor aocidentale care apar". Ă 
Nu mai comentăm această explice- « 
tie. Este clar că organul de condu- 
cere colectivă de aici, președintele •& 
său cunosc exact cauzele. Ceea ce S 
nu fac — nu acționează cu eficiența J 
neoesară pentru înlăturarea lor. A S 
doua categorie de cauze este legată 3 
de modul in care oentrala sl minis- | 
torul ajută Unitatea In redresarea *1 
activității combinatului.

de la combinatul 
In măsură să

muncii 
la dez- 
noastră 
pe mo- 

întrebarea 
p« una

<

jg

Constantin PRIESCU 
Tristan MIHUȚA
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Spune că azi ai și invățămint!
— Spun, dar avem ?

Unitate bună C.A.P. GherghlțaJ 
Slnt aîrt oameni cu experiența, 
prloepuțî și inimoși. O dovedesc re
zultatele economice, producțiile afla
te în creștere constantă, o dovedește 
atmosfera de lucru intens care dom
nește aici fn toate compartimentele, 
înțelegem că toate treburile care 
slujesc intereselor majore ale coope
rativei eint gindtte sl tratate cu se
riozitatea cuvenită. Totuși (poate ca 
o excepție oe confirmă regula). în 
te privește invățămîntul agrozooteh
nic am fost, martorii unet situații 
„hăxlli" dacă eă n-ar numi o men
talitate păgubitoare. Aflîndu-ne în 
cursul dimineții la ferma de vaci 
cu lapte a cooperativei, l-am întrebat 
pe un îngrijitor lînăr :

— Care este programul zilei de azi 
pentru dumneavoastră 7 Nici o pro
blemă pentru el ; omul explică de-a 
fir a păr programul muncii sale, pe 
operații, oe ore......si Pe urmă, sea
ra. predăm grajdul îngrijitorului de 
noapte si ne ducem acasă...".

Auzim însă din spatele noastru 
vorba precipitată a șefului de fermă:

— învățămîntul I Invățămtntul ! 
Spune de fhvfițămtnt 1 La ora 15.

— Aa. da 7 Păi avem ?...
—• Avem. avem... Ce. al uitat 7
Dăcă uitase Intr-adevăr sau dacă 

nu avusese ce să uite, asta e greu 
de stabilit Cert este că fix la ora 
14 (între timp ora s-a modificat, 
de la 18 ]« 14 — ni s-a expli
cat că a fost o... confuzie) eram și 
noi și lectorul (medicul veterinar 
Matei Dumitru) In mult prea mica 
încăpere (3 ori 3 m) destinată 
cursului pentru îngrijitorii de ani
male. Lectorul face prezența. Sint 
Sase la început. Mai vin doi. încă 
trei. încă unul... Se fac. pînă la Urmă. 
15. $i atit. Lectorul ridică și el din 
umeri șl o dă pe glumăj

— De fapt, ce ne făoeam dacă 
veneau toți 55 7 Nici ca sardelele nu 
încăpeam ai61.

Totul ne dă sentimentul uhel Im
provizații. Mai bine par a sta lucru
rile în ce privește cursurile de la

Toată lumea la arat! Și e bine, dar despre 

organizarea învățămîntului - idei nu prea clare!
„Cu ce vă ocupați astăzi 7“ — În

trebăm la S.M.A. Drăgănești. „Lu
crăm, parcă e adevărată primăva
ră" — ne răspunde unul dintre șef it 
secțiilor de mecanizare, cel de la 
Drăgănești. Si Intr-adevăr, la secția 
de aloi se afllău în cîmp toate trac
toarele apte de lucru. Se executau 
arăturile pe acele miriști anume lă
sate pentru păsunatul animalelor, 
măsură care, chiar dacă a determinat 
o oarecare întirziere in încheierea 
acestei lucrări, în condițiile acestei 
unități cu o mare aglomerară de 

ora 16 pentru fermele de producție 
vegetală. Aproximativ 49 de coopera
tori începuseră lecția chiar cu cinci 
minute mai devreme, int.r-0 sală ți 
ca improprie, mai spațioasă, dar, 
din nou. dacă ar fi fost să vină toti 
cooperatorii fermei nici vorbă să-I 
fi putut cuprinde. Lectorul, șeful 
fermei nr. 4. inginerul Dumi
tru Ghiță, nu prea bine pregătit 
pentru lecția de azi. încerca totuși 
să-și facă datoria, vorbindu-le coo
peratorilor „pe limba lor", interca- 
lînd între frazele din carte exempli
ficări din experiența proprie.

Am purtat, pe tema cursurilor a- 
grozootehnice pentru cooperatori, o 
discuție eu Ion Constantin, inginerul- 
șef. Reiese că pregătiri s-au tăcut. 
Lectorii au fost- instruiți la Consi
liul unic agroindustrial Drăgânești, 
s-au stabilit programele, sălile. Ma
terial didactic 1 Care ce poate. Există 
niște planșe, un proiector de diapo
zitive. Au fost înscriși la cursuri toti 
cei peste 700 de oameni care con
stituie forța de muncă activă a coo
perativei. înțelegem Insă că mai 
este mult de făcut pentru a se asi
gura. cu rigoarea necesară, punctua
litatea ținerii cursurilor, frecventa
rea lor de către tot! cel înscriși.

— Noi — spunea inginerul-set — 
punem temei si pe lecțiile practice 
din cîmp la începutul campaniilor. 
Stăm atunci multe ore si le explicăm 
cooperatorilor, cu sapa în mină, cum 
și de ce trebuie să facă fiecare lu
crare Intr-un anume fel.

Cum am putea pune la tndoială a- 
cest fapt 7 Ne gindim Insă că toate 
aceste cunoștințe si multe altele, de 
mai mare adincime. desigur, coope
ratori! le pot și trebuie să le capete 
cu temeinicie la cursurile bine orga
nizate pe timpul iernii. Credem că de 
■cest lucru slnt prea bine convins! 
și tovarășii din conduoevea coopera
tivei din Gherghița și că vor ști să 
treacă. în timpul cel mai scurt, la o 
riguroasă organizare a învățămîntu- 
Jui agrozootehnic de masă. Așa cum 
își fac cu maximă seriozitate toate 
celelalte treburi, o vor face și pe 
aoeasta.

animale sl cu resurse de furaje ex
trem de limitate, s-a dovedit deose
bit de eficientă. Consemnăm, aici, 
la C.A.P. Drăgănești, ca de altfel si 
în alte unități de Pe raza consiliului 
agroindustrial, preocuparea specia
liștilor și a mecanizatorilor de a 
executa, acum, in toamnă cum s-ar 
spune, principalele lucrări de pre
gătire a patului germinativ pe supra
fețele ce urmează a fi cultivate În
deosebi cu sfeclă și mazăre.

După ce ne convingem că intr-a
devăr in toate cele 8 secții de me-

Jot, la Balta Doamnei a avut loc 
sesiunea consiliului popular comunal 
la care au participat și numeroși in
vitați. Este dreptul consiliului popu
lat să se întrunească atunci Cind cre
de ți cind are de analizat probleme 
deosebite și de stabilit măsuri me
nite să asigure buna desfășurare a 
activității economice ți sociale. Dar 
ne-a mirat faptul că această ședință 
avea loc tocmai în ziua și la orele la 
care urmau să se desfășoare cursu
rile învățămîntului agrozootehnic, 
cursuri la care trebuiau să participe 
nu numai membrii cooperativei a- 
gricole, ci și cadrele din conduce
rea comunei. Nu se știa oare că tn 
această zi are loc fnvățămintul agro
zootehnic 7 Tovarășul loan Crăciu, 
secretarul comitetului comunal de 
partid, ne Întreabă oe noi. sau «e în
treabă ne dinsul — după intonație nu 
ne-am dat seama : „Azi trebuie să 
aibă loo învățămîntul 7" Si oontinuă: 
„Poate știe secretarul adjunct cu pro
paganda. tovarășul Vaslle Nicolae". 
Acesta bănuia că ziua stabilită ar ti 
vinerea. Dar primarului li place... 
precizia, asa că dă un telefon la 
cooperativa agricolă ți află de la 
eontabllul-șef. tovarășa Georgeta Ion. 
că învățămîntul agrozootehnic este 
programat pentru aceeași ti. adică 
joi.

Am așteptat plnâ s-au adunat, eu 
destulă întirziere. cei care trebuiau 
Să participe la ședința de la consiliul 
popular. Dintre cei absenți erau pre
ședintele șl eontabllul-șef al coope
rativei agricole, șeful secției de me
canizare. Credeam că sîrit la cursuri
le Învățămintulul agrozootehnic $1 
de aceea ne-am îndreptat spre sediul 
cooperativei agricole. în lipsa pre
ședintelui unității, inginerul Emil 
Vladlmirescu, care era plecat de la 
Începutul săptămînii din localitate 
pentru nevoile unității, aflăm de la 
contabilul-șef că au fost organizate 
trei cercuri de învățămînt conduse 
de inginerii Ioan Catin, Florica Tu- 
dorache și Ion Aron, șefii celor trei 
ferme — de cîmp, legumicolă șl zoo
tehnică. Al patrulea este organizat 
la secția S.M.A. care servește coo
perativa agricolă. Dar lecțiile pro- 
priu-zise 7 După un timp aflăm că 
Ia ora 10. după terminarea furajă
rii și îngrijirii animalelor, *se ține 
cursul de la ferma zootehnică. Ne 
îndreptăm Intr-acolo. Șeful fermei. 
Inginerul zootehnist Ion Aron, ne 
spune Că tocmai terminase de expus 
lecția, ne prezintă tematica și pre
zența. Participaseră jumătate din cei 
30 de cursanți, dar tn evidență trecu
se 23 „așa ca să fie un număr mai 
mare" — dună cum adaugă el. „Știți. 

Sint citeva constatări care arată preocuparea pentru a se executa 
neîntirziat toate lucrările ee trebuie făcute tn această perioadă. In ace
lași ttmn Insă, ele dovedesc existenta unor serioase nereguli tn ce pri
vește organizarea și desfășurarea tnvățămintului agrozootehnic de masă, 
care sperăm că vor fi analizate de organele județene competente și că 
acestea vor lua in consecință măsurile ee se Impun.

Vom continua in numerele viitoare ale clarului anchetele „Sclnteii" 
pe această temă.

A. PAPADIUC, I. POP, M. CARANF1L, 1. HERTEG

nici nu pot să-l iau acum pe toți da 
la lucru — continuă el. Mai avem de 
strins și adunat furaje. Dar în vii
tor voi căuta să-l școlarizez pe toți. 
Este doar in interesul nostru să fa
cem totul pentru a spori producția 
zootehnică".

Dar celelalte cercuri 7 Nimic. Za
darnic ii căutăm pe Iftctori. Despre 
inginerul loan Catin ni s-a spus că, 
după o învoire de citeva zile, acum 
se ocupă de transportarea ultimelor 
cantități de sfeclă de zahăr, treabă 
de o Zi, după cum se aprecia. Pe 
Florica Tudorache, după multe cău
tări. o Intilnim la amiază pe drum. 
Se explică : „Noi am stabilit ca lec
țiile cu caracter general de la în
ceput să le ținem cu toți cursanțiî. 
După aceea voi trece la lecțiile des
pre legumicultura, știți, la Balta 
Doamnei sint legumicultori vestiți, 
numai cu solarii avfem 35 hectare, i»r 
oamenii sint Interesați să cunoască 
tot ce este nou in acest domeniu". 
Are dreptate șefa fermei că la Balta 
Doamnei oamenii sint interesați să 
se perfecționeze in cultivarea legu
melor, tnsă tinerea lecțiilor nu poate 
fi «minată sub nici un motiv. Cit 
privește lecția de la secția S.M.A., 
după cum ne șpunea șeful secției, 
tovarășul Nicolae Chiru, arăt!ndu-ne 
trei broșuri ce Ie primise la ședința 
de Instructaj, lecțiile vor Începe 
după terminarea arăturilor, treabă 
de o ti, două.

Cu aceste constatări avem o nouâ 
discuție la comitetul comunal de 
partid. Tovarășul Vasile Nicolae, 
secretarul adjunct al comitetului, ne 
apune că s-a ocupat Îndeaproape de 
organizarea învățămintulul de partid 
Și motivează necunoașterea proble
melor legate de invățămtntul agro
zootehnic prin faptul că instructajul 
eu lectorii s-a făcut la consiliul agro
industrial, Iar de la comitetul comu
nal de partid nu a fost Invitat ni
meni. „Așa se face — susținea inter
locutorul nostru — că această latură 
a activității de propagandă a scăpat 
comitetului comunal de partid". Scu
za secretarului adjunct că nu a fost 
invitat la Instructajul amintit este 
copilărească, pentru că datoria co
mitetului comunal de partid este să 
cunoască întreaga activitate care se 
desfășoară pe ansamblul comunei. 
Dar, așa cum s-a văzut, perfecțio
narea pregătirii profesionale a oa
menilor muncii din agricultură nu 
este privită cu răspunderea cuvenită, 
într-un mod se vorbește despre im
portanța învățămintulul agrozooteh
nic, și tn alt mod se comportă 
practic.

Cum se tratează corect, cum se previn 
virozele respiratorii sezoniere?

Printre afecțiunile cu pronunțat caracter „de tezon" te numără gu
turaiul, faringita, laringita, bronșitele, care-și fac de predilecție apariția 
In lunile reci ale anului. Deși, in majoritatea cazurilor, aceste afecțiuni 
nu tint grave, ele trebuie preintimpinate pe cit posibil. Iar dacă totuși 
apar, ele trebuie tratate corect pentru a se evita, pe de o parte, com
plicațiile, iar pe de altă parte, îmbolnăvirea celor din jur. Precizări și 
recomandări utile tn acest sens am solicitat prof. univ. dr. Marin Voicu- 
îescu, de la clinica de boli infecțioase a Spitalului Colentina.

— Toate sceste afecțiuni specifice 
sezonului rece sint provocate, in cea 
mai măre parte, de virusuri CU tro
pism respirator, de unde și denumi
rea generică de „viroze respiratorii". 
Virusurile respiratorii sint foarte nu
meroase, ceea ce explică și frecven
ta acestor afecțiuni, fiecare persoană 
puțind contracta 3—5 viroze respira
torii întt-un Singur an. O particula
ritate a virusurilor răspunzătoare de 
virozele respiratorii este că ele se 
prezintă de Ia an la an tn mereu 
alte variante, datorită schimbărilor 
frecvente care intervin In structura 
lor tntigenicâ. Așa se explică de ce, 
spre deosebire de alte boli virale, In 
Câzili acestor viroze Imunitatea do- 
bihdită de om prin îmbolnăvirile an
terioare este doar relativă.

Merită reținut tnsă că virozele 
respiratorii, dintre care unele pre
zintă aspect gripal cu stări febrile, 
sint 6a totul obișnuite pentru se
zonul rece și umed de sfirșit de 
toamnă și de început de Iarnă, așa 
că nu trebuie să ne surprin
dă. Virozele respiratorii pot afecta 
toate categoriile^ de virstă, insă anu
mite persoane sînt mai receptive și 
fac forme mai severe. Este vorba da 
copiii mici, de femeile gravide, per
soanele virstnice și de cele cu boli 
cronice respiratorii (bronșită croni
că, astm), de suferinzii de diabet, da 
boli cardiovasculare, de rinichi etc.

Virusurile tint răsplndite tn aer 
prin strănut ori tuse, de către per
soanele deja bolnave. Printr-un 
singur acces de tuse, bunăoară, aces
tea râspîndesc tn jur. pe o rază de 
50—75 em, zeci de mii de micro- 
pleături de secreție bronștcă, încăr
cate cu factori patogeni. O elementa
ră regulă de conduită socială, reflec- 
tlnd considerația față de sănătatea 
celor din Jur, este ca. In caz de tuse 
ori strănut, să protejăm fața cu ba
tista, pentru a împiedica „poluarea 
virală" a atmosferei și, implicit, 
transmiterea bolii. Oricum, în peri
oadele de recrudescență a virozelor 
respiratorii, persoanele „cu risc 
crescut" trebuie să evite locurile 
aglomerate, deplasările prelungite t'n 
frig și mai ales contactul cu persoa
nele de acum bolnave.

— Vă rugăm să formulați șl reco
mandări general valabile, avind in 
vedere că virozele respiratorii pot 
afecta și persoane fără alte probleme 
de sănătate, sensibilizindu-le tnsă 
organismul.

— Sint citeva măsuri Ia îndemtna 
tuturor. Mai întîi, evitarea apropie
rii de persoanele bolnave de viroză 
respiratorie. îmbrăcămintea trebuie să 
fie adecvată, in funcție de tempera
tura mediului. Trebuie știut că de 
rezistența pe care organismul infec

tat o opune virusurilor depinde ca 
acestea să se multiplice doar In ce
lulele mucoasei căilor respiratorii su
perioare (provocind faringite, lasin- 
gite), ori să «e propage si în celulele 
mucoasei bronhiilor și chiar în țesu
tul pulmonar. Or, stă In puterea 
tuturor 6ă-și mențină rezistența nor
mală a organismului, ba chiar g-o și 
sporească. Cea mai bună cale este 
evitarea oboselilor Inutile, respec
tarea orelor de odihnă, adică somn 
suficient, dar și hrană rațională, 
cuprinzind, pe Ungă alte prin
cipii nutritive importante, multe le
gume și fructe proaspete, mai alee 
mere, renumite pentru conținutul

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

bogat de vitamina C. O bună garan
ție împotriva răcelilor este oferită da 
respirația corectă, pe nas (doar ex
pulzarea aerului făcîndu-se pe gură), 
ceea ce ferește Căile respiratorii de 
contactul direct cu aerul rece și fil
trează mare parte din factorii pato
geni. Foarte important este și să se 
renunțe la fumat, deoarece acest 
nociv obicei reduce simțitor rezis
tența organismului. Fumul de țigară 
este un element foarte iritant pen
tru mucoasa respiratorie $i deci fa- 
vorizant „instalării" virusurilor. Să 
nu se facă nici abuz de alcool, intrucit 
acesta predispune Ia pneumonii se
vere. O bună „călire" a organismului 
se poate obține prin mersul pe jos 
tn aer curat, prin gimnastică, prin 
sport, in general prin cit mai multă 
mișcare. De reținut că o armă deo
sebit de eficientă împotriva virusu
rilor o constituie razele ultraviolete, 
iar săpunul și dezinfectantele inacti- 
vează cu succes acești factori pato
geni.

— Dacă se contractează, totuși, o 
viroză respiratorie, cită atenție tre
buie să 1 8e acorde, fără a o neglija, 
dar și fără a Cădea în extrema cea
laltă 7

— Dintra virozele respiratorii, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
celor cu stare febrilă. Severitatea bo
lii constă mai ales in variatele com
plicații bacteriene pe care le pot ge
nera acestea, printr-o conduită ne
corespunzătoare. Ținem să precizăm 
însă că stările febrile durează nu
mai 2—4 zile, după care se intră Ime
diat în convalescență. Toate formele 
clinice pe care le observăm sint 
ușoare și moderate, deci este vorba 
de viroze fără complicații deosebite. 

Cit privește stările câtărale, acestea 
cedează treptat.

— Care este conduita terapeutică 
cea mai adecvată, in funcție de par
ticularitățile virozelor 7 ;

— în cazul Îmbolnăvirilor febrile, 
stabilirea diagnosticului se face de 
către medic. Dacă se constată un as
pect gripal al bolii, este recomanda- j 
bij repausul în casă și la pat, pe du- I 
rata stării febrile. în virozele sim- i 
ple, care constituie imensa maiorita- > 
te a cazurilor de îmbolnăviri, bolna- 1 
vul va urma un tratament cit mai 
simplu. Se va recurge la o medicatie ! 
constind din puține medicamente. Ca ’ 
antitermice, se recomandă aspirina î 
sau paracetamolul ; pentru combate- j 
rea durerilor de cap — antlnevral- j 
gicul sau algocalminul ; împotriva ! 
tusei, codeina sau codenalul ; pică- ț 
turi dezinfectante pentru desconges- • î 
tionarea mucoasei nazale ; gargară, i 
inhalațil, comprese calde pe git, i 
fracții si Cit mai multe ceaiuri de 
plante, cu acțiune calmantă, emo- I 
lientă. dczlnfectantă și expectorantă, | 
care pot fi găsite în unitățile „Plafar".

-x- Ce riscuri prezintă recurgerea, 
uneori cu o surprinzătoare ușurință, 
la automedicația cu antibiotice 7 !

— Țin «ă precizez că virozele res- ; 
piratorii simple au o tendință natu- i 
rală de vindecare, cu sprijinul medi- j 
cației simple . amintite. Tratamentul j 
cu antibiotice (penicilină, tetracicli- I 
nă. ampicilină ș.a.), pe care unii 
bolnavi și le administrează de la sine i 
putere și în mod arbitrar, este nu i 
numai Inutil, dar poate avea efecte 
secundare nedorite. Trebuie știut că 
virusurile, spre deosebire de bacte
riile patogene, nu pot fi distruse da 
antibiotice sau de sulfamide. în 
«chimb, asemenea medicamente lua
te din proprie inițiativă pot dezvol
ta rezistentă Ja antibiotice unor bac- , 
terii, altor germeni lnfectioși.

Tratamentul cu antibiotice se va 
urma numai la indicația medicului 
și numai tn cazul unor complicații 
bacteriene : bronșite, pneumonii, dar 
și sinuzite, amigdalite, cauzate de 
suprainfecțll, sau pentru prevenirea 
acestor complicații Ia persoanele „cu 
risc", despre care am vorbit.

— Există pe plan mondial medi
camente eficace contra virozelor res
piratorii 7

— Deocamdată nu, deși se depun 
eforturi în acest sens. Demn de reți
nut este insă remarcabilul progres 
Obținut tn lume prin elaborarea de 
către Organizația Mondială a Sănă
tății a unei strategii de supraveghere 
permanentă a virozelor respiratorii 
Si de cercetări vizind obținerea de 
vaccinuri, cu ajutorul unor centre 
Internationale si. respectiv, naționale 
de cercetare, așa cum există și in 
tara noastră. Oricit de eficiente ar fi 
aceste activități, metoda preventivă 
cea mai indicată, deoarece este com
plet lipsită de riscuri, rămîne spori
rea rezistenței, a imunității natura
le a organismului.

Convorbire consemnată de 
Ioana DABU
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Tovarășului EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al Partidului Progresist 

al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L.

Cu prilejul osiei de-a 60-a aniversări « creării Partidului Comunist din 
Cipru, al cărui continuator este Partidul Progresist al Oamenilor Muncii 
— A.K.E.L.. în numele Partidului Comunist Român și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, tuturor membrilor și mtlitanților partidului, un cald 
•alut tovărășesc și cordiale felicitări.

Comuniștii români. întregul nostru popor urmăresc cu viu interes și sen
timente de solidaritate lupta desfășurată de Partidul Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru — A.K.E.L. pentru soluționarea problemei cipriote 
prin mijloace politice, pe calea tratativelor, pe baza respectării independen
ței. suveranității, integrității teritoriale și nealinierii Republicii Cipru, a 
asigurării conviețuirii pașnice și democratice a celor două comunități. Sintem, 
de asemenea, solidari cu activitatea susținută a A.K.E.L. pentru apărarea in
tereselor fundamentale ale oamenilor muncii, pentru promovarea aspirațiilor 
de independență și progres social, democrație și pace ale poporului cipriot 
prieten.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și soli
daritate existente între partidele noastre se vor întări și dezvolta in conti
nuare, tn spiritul egalității, stimei și respectului reciproc. în folosul prie
teniei și conlucrării dintre popoarele țărilor noastre, al cauzei socialismului, 
progresului și păcii în Europa și in lume.

Vă adresez, dragă tovarășe Papaioannou, dumneavoastră șl întregului 
wertid. cu ocazia acestui eveniment sărbătoresc, urări de noi succese in acti
vitatea o» o desfășurați spre binele și în interesul poporului cipriot.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

nr;m-min:stru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă primului ministru al 
Statului Barbados, Errol W. Barrow, 
prin cane îi transmite. în numele 
guvernului român si al său personal, 
călduroase felicitări și cele mai bune 
urări cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării indepen
dentei acestei țări.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Libaneze. 
Rashid Karame, prin care exprimă 
sincere mulțumiri pentru felicitările 
adresat? cu ocazia sărbătorii națio
nale a poporului libanez.

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Constantin, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit. simbătă. pe Mihail S. Șkabard- 
nia. ministrul construcțiilor de apa
rate, mijloace de automatizare și sis
teme de conducere al U.R.S.S.. care 
efectuează o vizită în tara noastră, 

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale colaborării economi
ce româno-sovietice, in spiritul 
înțelegerilor convenite cu prile
jul intilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail Gor- 
baciov. In acest cadru au fost anali
zate măsuri concrete pentru dezvol
tarea colaborării in domeniul indus
triei electrotehnice.

L* primire a participat tovarășul 
Alexandru Necula, ministrul indus
triei electrotehnice.

A fost prezent E. M. Tlajelnikov. 
ambasadorul 
București.

Uniunii Sovietice la

★
muncitoresc din orașulL» Clubul _________ ___

Vulcan a avut loc simbătă o aduna-

re prilejuită de împlinirea a 20 de 
ani de la inaugurarea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, a ex
tragerii primei tone de cărbune la 
întreprinderea minieră Paroseni.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participantii la adunare au 
adoptat o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care, dini expresie gindurilor si sen
timentelor de profundă stimă si re
cunoștință ale întregului colectiv al 
întreprinderii fată de conducătorul 
partidului si statului nostr.u. rapor
tează că. mobilizați de insufletitoare- 
le sale îndemnuri, au îndeplinit cu 
52 de zile mai devreme sarcinile de 
plan ne acest an si că vor majora 
sporul de producție ne anul în curs 
la 140 000 tone de cărbune, aducin- 
du-si astfel contribuția la dezvol
tarea bazei energetice a tării.

în zilele de 27—29 noiembrie 1986, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Bo- 
huslav Chnoupek, a efectuat o vizi
tă oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in 
timpul vizitei, pe ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

Miniștrii afacerilor extern» ai 
României și Cehoslovaciei au avut 
convorbiri in cadrul cărora a fost 
subliniată importanța deosebită a in
tilnirilor și înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, pentru 
aprofundarea relațiilor tradiționale 
de prietenie și dezvoltarea pe multi
ple planuri a colaborării rodnice din
tre cele două partide, țări și po
poare.

S-a apreciat că hotărîrile adoptate 
cu prilejul intilnirilor la nivel înalt 
Se realizează cu succes. S-a consta
tat că nivelul actual al relațiilor ro- 
mâno-cehoslovace creează premise 
pozitive pentru o nouă și mai efi
cientă dezvoltare a colaborării în 
toate domeniile de interes reciproc.

S-a evidențiat cu satisfacție conlu
crarea rodnică româno-cehoslovacă 
pe plan politic, economic, cultural, 
științific, ca și în celelalte domenii. 
A fost relevată evoluția continuu 
ascendentă a schimburilor economi
ce, a cooperării și specializării în 
producție, a colaborării tehnico-ștlin- 
țifice.

S-a exprimat convingerea că 
realizarea Programului de lungă du
rată privind dezvoltarea colaborării 
economice si tehnico-științifice din; 
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă pin ă 
în anul 2000. semnat la nivel înalt 
In decembrie 1985. impulsionează pu
ternic relațiile dintre cele două țări 
în aceste domenii, duce la intensifi
carea cooperării si specializării în 
producție, la satisfacerea într-o mă
sură măi mare a necesarului econo
miilor lor naționale de materii pri
me. mașini, utilaje si bunuri de larg 
consum.

S-a evidențiat, totodată, importan
ta intensificării colaborării pentru 
realizarea hotărîrilor adoptate ’.a 
Consfătuirea economică la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. 
din iunie 1984. a Programului com
plex al progresului tehnico-stiințific 
al țărilor membre ale C.A.E.R. piuă 
în anul 2000. in spiritul convorbi
rilor la nivel înalt din noiembrie a.c.

A fost exprimată dorința recipro
că de a intensifica în continuare ra
porturile in domeniile științei. învă- 
tămîntului. artei și culturii, sportu
lui, turismului, mijloacelor de infor
mare tn masă si »-a evidențiat ro
lul acestora pentru mai buna cu
noaștere reciprocă.

în cadrul schimbului de păreri «- 
«upra problemelor internaționale, a 
fost exprimată profunda îngrijorare 
în legătură cu Încordarea gravă la 
care »-a a.iuns pe plan mondial, creș
terea pericolului de război ca ur
mare a politicii imperialismului si 
e-a subliniat că problema funda
mentală a epocii noastre o constituie 
apărarea Păcii, oprirea neîntârziată a 
cursei înarmărilor, preintîmpinarea 
militarizării. Cosmosului. încetarea 
experiențelor atomice si eliminarea 
pericolului unei catastrofe nucleare, 
trecerea la măsuri concrete de dez
armare. în primul rîrid de dezarma
re nucleară. Ia reducerea substanția
lă a armamentelor convenționale, a 
forțelor armate si cheltuielilor mi
litare. S-n subliniat importanta e- 
dificării unui sistem de securitate 

. internațională.
Miniștrii au... relevat Importanța 

hotărîrilor adoptate la ultimele în
tâlniri ale Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia cu privire la 
necesitatea dezarmării nucleare, la 
eliminarea totală a armelor nucleare, 
în conformitate cu programul propus 
de Uniunea Sovietică, precum și a 
programului specia! de reducere cu 
25 la sută pînă în 1990 a forțelor ar
mate și armamentelor convenționale 
tn .Europa, reducere car» trebuie să

♦
Ministru! afacerilor externe al Re

publicii Socialiste Cehoslovace, Bo- 
huislav Clinoupek, care a efectuat o 
vizită oficială de prietenie in țara 
noastră, a părăsit simbătă după- 
amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ioan Totu. 
ministrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale

fie însoțită de micșorarea proporțio
nală a cheltuielilor militare.

Evidențiindu-se necesitatea de a se 
trece în cel mai scurt timp la mă
suri reale de dezarmare, s-a făcut un 
schimb de informații cu privire la 
eforturile depuse de cele două tăvi 
pentru realizarea acestor obiective și 
s-au apreciat pozitiv acțiunile- 
concrete întreprinse de România și 
Cehoslovacia în această direcție.

în scopul reducerii încordării si
tuației internaționale și realizării de 
progrese pe calea destinderii în Eu
ropa și in lume, s-a apreciat impor
tanța creării de zone denuclearizate 
și lipsite de arme chimice în Balcani, 
în Europa centrală și în alte părți 
ale lumii.

S-a dat o înaltă apreciere încheie
rii cu succes a primei etape a Con
ferinței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate și pen
tru dezarmare în Europa și s-a 
subliniat necesitatea ca reuniunea 
care și-a Început recent lucrările la 
Viena să se desfășoare intr-un spirit 
constructiv și concret și să constituie 
o contribuție marcantă în direcția 
dezarmării, întăririi colaborării și 
cooperării între toate statele europe
ne. in care scop cele două țări vor 
acționa în mod activ.

Miniștrii s-au pronunțat pentru re
glementarea conflictelor militare și 
focarelor de încordare, pentru solu
ționarea tuturor problemelor litigioa
se dintre state prin tratative, pentru 
reglementarea globală a problemelor 
subdezvoltării, respectarea dreptului 
popoarelor de a-și alege în mod liber 
calea de dezvoltare, fără nici un 
amestec din afară.

Miniștrii afacerilor externe au ex
primat satisfacția în legătură cu 
convorbirile, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de stimă 
și înțelegere reciprocă. Au convenit 
să continue contactele și consultările 
între cele două ministere de externe, 
în interesul întăririi prieteniei si 
dezvoltării colaborării dintre cele 
două țări.

*
A fost prezent Jan Papp, ambasa

dorul R.S. Cehoslovace la București.
în timpul șederii in țara noastră, 

ministrul cehoslovac a avut o între-- 
vedere 
tetului 
vizitat 
cetare. . 
structii social-edili tare din munici
piu!! București si din județul Argeș.

cu primul secretar al Comi- 
județean Argeș al P.C.R. și a 
unități industriale si de cer- 
precum si șantiere de con-

(Agerpres)

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C, Ieșite clști- 
gătoare la tragerea la sorți lunară 

din 29 noiembrie 1986
t v

Educației Socialista și cu Comite
tul de cultură și educația socia
listă al județului Alba

20,15 Teatru TV (color). „Marea Unire* 
de Dumitru Chirilă

31,50 Telejurnal

BULETIN RUTIER. 1
iJlj; Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Reducerea substanțială a vizibilită

ții în acest sezon creează, chiar și în 
timpul zilei, dificultăți in conducerea 
autovehiculelor. Ceața, frecvent sem
nalată pe majoritatea drumurilor, 
•porește aceste dificultăți, impunînd 
celor de la volan o atitudine pre
ventivă. Adoptarea unor viteze co
respunzătoare, folosirea șl in timpul 
zilei • luminii farurilor și utilizarea 

i permanentă a centurilor de siguran
ță sint măsuri absolut necesare. De
oarece ceața înseamnă implicit ume
zeală, deci o aderență redusă a 
pneurilor, pe porțiunile de drum 
afectate de acest fenomen se impu
ne acționarea moderată a comenzi
lor, evitindu-se frinările bruște și 
rotirea violentă a volanului, depă
șirile în forță ori alte manevre ce 
pot favoriza deraparea. Pericolul de
rapării, mai mare in curbe și pante, 
pe drumurile din apropierea apelor 
și pădurilor, pe poduri și pe unele 
artere din localități, îndeosebi din 
zona de deal și de munte, face ca 
manevrele imprudente să aibă ade
seori serioase consecințe.

24 noiembrie, ora 9,00. Carosabil 
acoperit cu mîzgă. GHEORGHE 
PRÂVAI, aflat la volanul autoturis
mului propriu, abordînd cu viteză 
excesivă o curbă din localitatea Mo- 
șoaia, județul Argeș, nu s-a mai pu
tut. înscrie corect în viraj. Acționind 
brusc frina de serviciu, automobilis
tul a accentuat instabilitatea mași
nii, care, a derapat spre stîhga șose
lei, fiind în cele din urmă proiectată 
violent într-un autovehicul care 
circula din sens opus.

Tot într-o curbă, pe o șosea din 
județul Harghita, SORIN MUSTAȚA, 
care conducea cu viteză neadaptată 
pe carosabil acoperit cu mîzgă, a 
derapat cu autoturismul 2-BC-5687, 
rănindu-se grav.

Reiese că prima măsură de pre
cauție la care trebuie să recurgă 
«utomobiliștii în condiții meteo-ru- 
tiere dificile este folosirea unor 
teze corespunzătoare gradului de 
zibilitate și aderenței pneurilor.

Pentru evitarea derapărilor, 
porțiunile de drum alunecoase.

vi- 
vi-

pe 
r______  _ re
ducerea vitezei se va realiza îndeo
sebi cu ajutorul frînei de motor. O 
gravă imprudență a săvîrșit VASILE 
ON’OFREI, conducătorul autoturis
mului l-BT-5807, care, la coborirea 
unei pante, a scos maneta schimbă
torului de viteze la punctul mort, 
astfel că într-o curbă nu a mai pu
tut folosi frina de motor, fiind ne
voit să apese puternic frina de ser
viciu. Carosabilul acoperit cu mizgă, 
viteza neadaptată cu care cobora 
panta, acționarea bruscă a frînei, 
toate au condus la deraparea mași
nii, care s-a răsturnat în șanț.

Tot pe o șosea cu mîzgă. intre Bo
toșani și Hîrlău. ȘTEFAN COCA, 
care conducea autoturismul 2-IS-1294, 
a derapat datorită vitezei neadecvate 
și s-a răsturnat, mașina fiind grav 
«variată. Atit automobilistul, cit și 
soți» acestuia, care ocupa locul din 
dreapta, au scăpat nevătămați. Le-a 
salvat viața faptul că aveau cuplate 
centurile de siguranță. Nefolosirea 
centurii de siguranță de către ocu- 
panții autoturismului 2-SB-6403 nu 
a permis salvarea acestora ințr-o si
tuație critică. Mașina, derapînd pe o 
porțiune de drum alunecoasă, s-a 
răsturnat, iar o tinără de Î5 ani. afla
tă pe locul de lingă șofer, a fost, pro
iectată prin parbriz și rănită foarte 
grav. Dacă ar fi avut cuplată cen
tura de siguranță, efectele acciden
tului ar fi fost mult diminuate.

Readucem in atenția conducători
lor auto însemnătatea reducerii din 
timp a vitezei in apropierea porțiu
nilor de drum ude sau acoperite cu 
mizgă. Mai ales pe tronsoanele de 
drum a căror configuranție necesită 
schimbarea frecventă a direcției de 
mers și a vitezei de deplasare, ade
rența redusă trebuie să îndemne la 
prudență. O atitudine preventivă se 
impune și in localități, unde pietonii 
traversează mai frecvent arterele

rutiere, uneori prin locurile cele mai 
periculoase. Precauția cu care circu
la prin municipiul Craiova, într-o 
zonă aglomerată, a permis conducă
torului autobetonierei 31-DJ-3424 să 
evite lovirea pietonului MARIN 
STEFAN, care s-a hazardat să tra
verseze in fugă, fără să se asigure. 
La Urziceni, ION SORICA. cu auto
turismul l-IL-971. a evitat, cu pre
țul avarierii mașinii, lovirea unui 
pieton imprudent.

Atragem atenția pietonilor asupra 
pericolului traversărilor prin locuri 
lipsite de vizibilitate ori pe culoarea 
roșie a semafoarelor, expunîndu-se 
riscului de a fi loviți de autove
hicule. Mai multe accidente cu vic
time din rindul pietonilor s-au da
torat in ultima vreme unor aseme
nea traversări. De pildă, pe Calea 
Dorobanților din Capitală, ALEXAN
DRU PARASCHIV, care a traversat 
ne culoarea roșie a semaforului, a 
fost grav accidentat. Mai ales In 
condiții de ceață și vizibilitate redu
să, cind cei aflați la volan nu pot ve
dea de la distanță ce se petrece în 
apropierea drumurilor, pietonii tre
buie să dovedească deosebită precau
ție la traversare.

între victimele unor accidente da
torate traversărilor inopinate se 
numără și copiii lăsați fără supra
veghere in apropierea arterelor ru
tiere. Este necesar ca cei aflați la 
volan să acorde mai multă atenție 
reducerii vitezei in locurile în care 
observă copii în preajma drumuri
lor. La Alba Iulia, un minor care, 
jucîndu-se cu alți copii, a fost îm- 
brincit de un coleg pe carosabil, 
in fața autoturismului l-AB-5619, a 
putut fi evitat datorită faptului că 
cel aflat la volan a redus din timp 
viteza. în municipiul Galați, în con
diții asemănătoare, automobilistul 
MARIN TOIA a reușit să evite un 
copil in virstă de 9 ani care a țișnit 
in fața mașinii pe neașteptate.

Imprudenta cu care unii din micu
ții pietoni țișnesc in traversare, fără 
să privească in jur, trebuie sâ-i 
preocupe mai mult pe părinți, pri
mii chemați să asigure copiilor o 
educație rutieră corespunzătoare. 
Solicităm In același timp cadrelor 
didactice din școli și grădinițe să-și 
sporească eforturile în direcția însu
șirii de către cei mici a unor temei
nice deprinderi rutiere. Intensifi
carea activității patrulelor școlare de 
circulație este, în acest sens, ne
cesară in toate unitățile de invăță- 
mint primar și gimnazial.
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1 72764 175 50 000
1 49837 143 ’ 50 000
1 88545 185 50 000
1 95379 104 50 000
1 58408 148 40 000
1 96949 91 40 000
1 47187 46 40 000
1 42979 20 40 000
1 07831 47 40 000
1 62043 47 30 000
1 26857 123 30 000
1 24086 65 30 000
1 58604 61 30 000
1 96131 52 30 000
1 66668 81 30 000
1 13417 Bl 20 000

1 99781 59 20 000
1 13576 63 20 000
1 96661 195 20 000
1 34437 187 20 000
1 66131 29 20 000
1 35032
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106 20 000

100 091 35 10 000
100 127 53 5 000
100 102 64 3 000
100 550 113 3 000

1 000 12 120 1 000
1 000 41 160 1 000
1 000 93 146 1 000
1 000 58 165 1 000
1 000 42 106 800
1 000 36 181 800
1 000 •23 45 800
1 000 10 128 800
1 000 94 104 800
1 000 53 46 800
1 000 68 174 800
1 000 10 93 800
1 000 40 128 800

13 422 TOTAL: 14 020 000

Cîștlgurile Întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cisti- 
gurilor este'cuprinsă si valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cistigă- 
toare.

Plata cistigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—200 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia In consi
derare.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R.D.P. YEMEN

Tovarășului ALI SALEM EL-BEIDA
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit\
Tovarășului HEIDAR ABOU BAKR AL-ATTAS

Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 
din Republica Democrată Populară Yemen

Cu ocazia celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Independențe! — 
Ziua națională a Republicii Democrate Populare Yemen — îmi este deosebit 
de plăcut să vă transmit calde salutări tovărășești si cele mai sinoere 
felicitări.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare rodnică stator
nicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Yemenit. între 
Republica Socialistă România și Republica Democrată Populară Yemen vor 
continua să se dezvolte și să se adincească. spre binele celor două popoare 
prietene, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Vă transmit, totodată, cele mai bune urări de sănătate, fericire personală 
și întă- 
Yemen.

si succes deplin în activitatea dumneavoastră consacrată propășirii 
ririi independenței și suveranității Republicii Democrate Populare

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist E. ' 

Președintele Republicii Socialiste România
Român,

11,30 Telex
11.35 Lumea copiilor
12,40 Din cununa clnteculu! românese 

(color). Muzică populară
13.00 Album duminical (parțial color)
14,43 Tineretul și istoria. Un gind. o 

■ ‘ tradiții ale luptei 
și independență.

inimă, un țel : 
pentru unitate 

19,00 Telejurnal 
19,15 Țara mea azi___  _ _____  ... (color). Județul

Alba In anul 65 al partidului- 
19,35 Ctntarea României (color). De pa 

marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii șl

vremea
Inatltutul de meteorologie |l hidro

logie comunic* timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 30 noiembrie, 
ora 20 — 3 decembrie, ora 20. tn far* : 
Vremea va fi schimbătoare In regiu
nile nordice ale tării, unde cerul va

LUNI, 1 DECEMBRIX
Î0.00
20,20

Telejurnal 
Memoria
63 de ani
național ■_____ . _ . ____ ,
unitatea — mărețe idealuri, îm
pliniri istorice. Documentar
Odă unirii celei mari (color). 
Lupta pentru unitatea și Indepen
dența poporului român în epo
peea cinematografică națională

21,50 Telejurnal

documentelor 
de la făurirea 

unitar român.
(color). 
statului 
Unirea,

fi variabil, mal mult noros. Vor câde» 
precipitații sub formă de burniță șl 
ploaie slabă pe alocuri, la început în 
regiunile sudice, apoi, In a doua parte 
a intervalului, In cele nordice. VIntul 
va sufla slab ptnă la moderat, cu 
unele intensificări In nord-estul țării, 
cu viteze de plnă la 50 km pe oră 
spre sflrșltul intervalului. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, izolat mai ridicate, 
iar cele minime Intre minus 5 și plus 
5 grade. Local se va produce ceață.

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL. — Simbătă. in penul

tima zi a competiției internaționale 
de handbal masculin „Trofeul Car- 
pati". ce se desfășoară în sala spor
turilor din Craiova, formația Româ
niei a întrecut pe cea a Bulgariei cu 
scorul de 30—11 (12—5). echipa R.F. 
Germania a dispus de cea a U.R.S.S. 
cu 27—22 (12—11). iar România ti
neret a fost învinsă de formația 
Poloniei cu 34—28 (15—14).

După patru zile de întreceri, echi
pa României ocupă primul loc in 
clasament cu 7 puncte, urmată de 
R. F. Germania. 7 puncte (golaveraj 
inferior — 22 goluri diferență).
U.R.S.S. — 6 puncte. Polonia — 2 
puncte. România tineret 2 puncte, 
Bulgaria — zero puncte.

Astăzi, In ultima zi a competiției, 
începind de la ora 14,00, sint pro
gramate intîlnirile : România tine
ret — R. F. Germania. Polonia — 
Bulgaria si România — U.R.S.S.

FOTBAL. Azi. în campionatul divi- 
. ziei A la fotbal au loc următoarele 

opt meciuri, contînd pentru etapa a 
XV-a : Victoria — Steaua (stadion 
Dinamo). S.C. Bacău — Oțelul. Uni
versitatea Craiova — Petrolul. F.C.M. 
Brasov — Rapid, Chimia — F.C. 
Argeș. Universitatea Cluj-Napoca — 
Corvinul. F.C. Olt — Flacăra. Glo
ria — Jiul. Partidei» încep la ora 14. 
Meciul Dinamo — Sportul studențesc 
se va disputa marți. 2 decembrie.

ȘAH. în runda a 12-a a Turneu
lui feminin din cadrul olimpiadei de 
șah de la Dubai (Emiratele Arabe 
Unite), echipa României a întrecut 
cu 2.5—0,5 puncte selecționata R.F. 
Germania (Mureșan — Hund 1—0 ; 
Nutu — Feustel remiză ; Olărașu —

Grunberg 1—0), In 
duce U.R.S.S. — cu 
urmată de Ungaria
România si R.P.' Chineză — 24 punc
te. Polonia — 22 puncte etc. în com
petiția masculină, echipa României a 
ciștigat cu 2,5—1,5 puncte meciul cu 
reprezentativa Argentinei. In' frun
tea clasamentului se află echipa 
S.U.A. — cu 34 puncte, urmată de 
U.R.S.S. și Anglia — cite 33 puncte. 
Echipa României ocupă locui 8, cu 
28,5 puncte.

clasament eon- 
27,5 puncte (2), 
— 24,5 puncte.

Poporul Republicii 
Democrate Populare 
Yemen sărbătorește 
astăzi împlinirea a 19 
ani de Ja proclamarea 
independentei ratio
nale, moment de răs- 
pintie al istoriei sale. 
Evenimentul petrecut 
la 30 noiembrie 1967 a 
încununat lupta 
cepută cu i 
înainte prin 
șarea 
la re 
din 
care

în- 
patru ani 
i deelan- 

răscoalei popu- 
anticolonialiste 

munții Radfan, 
a dus la li

chidarea dominației 
străine și la inițierea 
unor adinei transfor
mări economico-soci- 
ale cu caracter pro
gresist. Expresie a do
rinței de a pune capăt 
înapoierii moștenite 
din trecut, tinăra re
publică din sudul 
Peninsulei Arabice

(suprafața — 287 683 
kmp ; populația — 
1 800 000 locuitori) a 
trecut Ia naționaliza
rea bogățiilor natura
le, a companiilor stră
ine de comerț și asi
gurări, a băncilor, 
transporturilor, efec- 
tuind, totodată, o am
plă reformă agrară. 

Prefacerile înnoitoa
re au luat o și mat 
mare amploare o dată 
cu crearea Partidului 
Socialist Yemenit 
(1978), care a elaborat 
și apoi a trecut la a- 
plicarea unui cuprin
zător program de dez
voltare economică și 
socială.

Animat de senti
mente de prietenie și 
solidaritate fată de 
popoarele arabe, de 
toate popoarele care 
au pășit pe calea dez
voltării independen-

te, poporul român 
urmărește cu interes 
și simpatie rezultatele 
obținute de poporul 
R. D. P. Yemen pe 
calea făuririi unei 
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica De
mocrată Populară Ye
men s-au statornicit 
relații de colaborare 
prietenească, înteme
iate pe stimă și res
pect reciproc. Ca o 
expresie a acestei c- 
voluții pozitive, in ul
timii ani au fost în
cheiate o serie de în
țelegeri și acorduri 
comerciale, de coope
rare economică, teh- 
nico-știintificâ și cul
turală. corespunzător 
intereselor celor două 
țări, cauzei generale 
a progresului și păcii 
în lume.

ZIUA NAȚIONALĂ A R. P. BENIN

Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii, șef al statului, 

Președintele Consiliului Executiv Național

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Populare Benin îmi oferă plă
cutul prilej de a vă adresa, în numele Partidului Comunist Român al gu
vernului și poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări șl 
oele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie sl cooperare statornicite 
între partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în interesul po
poarelor român și beninez. al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

Vă doresc multă sănătate șl fericire personală. Iar poporului benine» 
prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii So.ciăliste Romăăia '

MEHEDINȚI. „Toamna drobeta- 
nă“ — acesta este genericul sub 
care s-au desfășurat, timp de o 
săptâmînă. manifestări politico- 
ideologice șl cultural-educative : 
simpozioane, mese rotunde, dezba
teri și schimburi de experiență, 
recitaluri de poezie patriotică, ex
poziții, spectacole ale formațiilor 
artistice din întreprinderile și In
stituțiile municipiului Drobeta- 
Turnu Severin. La clubul de pe 
șantierul sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II 
s-a organizat simpozionul „Lupta 
pentru unitate națională si socială, 
pentru păstrarea ființei sale — 
trăsătură fundamentală a poporu
lui român". (Virgiîiu Tătaru).

TELEORMAN. în organizarea 
Inspectoratului școlar județean, la 
Alexandria a avut loc un simpo
zion cu tema „Lupta pentru li
bertate. neatîmare și progres — 

'constantă a istoriei naționale". La 
această manifestare au participat 
cercetători științifici și cadre di
dactice universitare din București, 
precum și profesori de științe so
ciale din județul Teleorman. (Stan 
Stefan).

CARNET CULTURAL

CLUJ : La Biblioteca Filialei 
din Cluj-Napoca a Academiei Re
publicii Socialiste România a fost 
deschisă o expoziție consacrată 
împlinirii a 2500 de ani de la 
primele lupte ale geto-dacilor. Sint 
expuse mărturii documentare care 
ilustrează virtuțile de vitejie si 
eroism ale strămoșilor noștri. în- 
floritoarea viată economică, socia
lă și politică a geto-dacilor. locul 
pe cai-e ei l-au ocupat în istoria 
politică, in civilizația europeană. 
(Marin Oprea).

BISTRIȚ A-N AS AUD. In cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", sub genericul „Calita
te. eficiență, răspundere", la casa 
de cultură a sindicatelor din Bis
trița a avut loc concursul brigăzi
lor artistice din cadrul întreprin
derilor și Instituțiilor din muni
cipiu și din județ. O bună impre
sie, sub raportul textelor și inter
pretării, au lăsat membrii forma
țiilor de la întreprinderea de pro
duse electrotehnice Bistrița, mina

Rodna-Făget și. Spitalul orășenesc 
din Năsăud. (Gheorghe Crișsn).

f
VÎLCEA. Timp de două zile, sta

țiunea. Olănești a găzduit lucrările 
celui de-al 4-lea colocviu de stu
dii asupra frontierelor romane, 
manifestare Intrată în tradiție, în 
cadrul căreia cercetători din 
București, Cluj-Napoca. Timi
șoara, Craiova, Constanța, Sfîn- 
țu . Gheorghe. și Rîmnicu Vîlcea au 
prezentat ultimele rezultate ale in
vestigațiilor de epocă romană. 
(Ion Stanciu).

IALOMIȚA. Consiliul orășenesc 
de educație politică și cultură so
cialistă Urziceni a organizat „De
cada culturii și educației socia
liste". Au loc simpozioane și mese 
rotunde, expuneri și dezbateri. în- 
tîlniri cu oameni de știință, scrii
tori, regizori de film și teatru, ac
tori și personalități ale vieții ar
tistice. Cu acest prilej,, colectivul 
Teatrului popular a prezentat 
spectacolul cu piesa „Drumul în
crederii" de George Genoiu, iar 
membrii cenaclului literar din lo
calitate au susținut simpozionul 
„Tradiția militant-patriotică a li
teraturii române". (Mihai Vîșoiu).

Poporul beninez săr
bătorește la 30 noiem
brie un eveniment cu 
profunde semnificații. 
La această dată, in 
1975. avea Joc pro
clamarea 
Populare 
stat cunoscut pînă a- 
tunci sub denumirea 
de DaHomey — mo
ment care avea să 
constituie începutul 
unei noi etape in dez
voltarea independentă 
a tinărului 
can.

Situat în 
de nord a 
Guineea. Beninul are 
o suprafață de 112 000 
kmp si o populație de 
circa 3 500 000 locuitori, 
care se ocupă. în prin
cipal. cu agricultura. 
Pe suprafețe însem
nate se cultivă po
rumbul. maniocul. a- 
rahidele. bumbacul. E-

loc
Republicii 

Benin —

stat afri-
regiunea 
Golfului

xistă. de asemenea, 
plantații întinse de 
palmieri, uleiul de 
palmier fiind, de alt
fel. principalul produs 
pentru export.

După proclamarea 
Republicii Populare si 
crearea Partidului Re
voluției Populare — 
care și-a propus ca o- 
biectiv ; 
prefacerilor 
conomice si 
unei societăți 
cialiste — 
tionalizate 
Ie unități 
s-a trecut 
rea unor 
agricole de 
me agricole, a __
elaborat un program 
cuprinzător de valori
ficare a resurselor na
turale.

Poporul român, care 
nutrește sentimente de 
prietenie si solidari-

accelerarea
1 social-e- 

făurirea 
noi. so- 
fost na-au

principale- 
industriale. 
la înființa- 
cooperative 
stat și fer- 

fost

tate fată de po
poarele Africii, fată 
de toate popoarele 
care au pășit De ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare, urmărește 
cu interes si se bucu
ră de succesele obți
nute de ponorul beni
nez. între țările noas
tre se dezvoltă relații 
de prietenie s.i colabo
rare pe 'multiple Pla
nuri. Aceste rapor
turi au fost puternic 
stimulate de rezulta
tele convorbirilor din
tre președintele 
Nicolae Ceausescu si 
președintele Mathieu 
Kerekou. purtînd pe
cetea voinței comune 
de a se. da dimensiuni 
mereu mai largi 
colaborării bilaterale, 
în interesul reciproc, 
al cauzei păcii, inde
pendentei naționale, 
colaborării în lume.

REALITĂȚI REVELATOARE 
DIN LUMEA CAPITALULUIV

s u a. : Problema săracilor
devine tot mai acută
O amplă relatare a agenției France Presse

• Potrivit unor estimări, numărul celor fără locuințe se cifrează 
la 3,5 milioane • O problemă care lovește majoritatea mari
lor orașe americane • „Drama celor ce-și petrec noaptea 
dormind pe trotuare, inghesuiți in lăzi de carton** • Una din 

categoriile cele mai afectate : familiile cu copii
lntr-o ampli corespondență din 

S.U.A., agenția France Presse. cit fi 
unele surse oficiale americane, pe 
care le redăm mai jos. prezintă o 
serie de aspecte legate de viața celor 
lipsiți de locuință si de modul inefi
cient in care se acționează pentru 
eradicarea sărăciei.

în primăvara acestui an — scria 
agenția France Presse — de la New 
York la Los Angeles milioane de 
oameni și-au dat mina In speranța 
unei lumi lipsite de sărăcie, dar, ca 
la începutul fiecărei ierni, cei fără 
adăpost vin să trezească conștiința 
americanilor. Bunele sentimente dar» 
au sudat, in ziua de 25 mai, acest 
imens lanț uman au avut consecințe 
Imediate. Au fost adunate 32 mili
oane de dolari, dar, după ce s-au 
plătit cheltuielile de organizare, n-au 
mai rămas decit 15 milioane dolari, 
sumă derizorie în comparație cu am
ploarea problemei.

La cit se ridică numărul celor fără 
locuințe, a căror dramă este evocată 
de presa americană o dată cu veni
rea primului îngheț ? De fapt, nimeni 
nu știe. Pentru guvernul Reagan, ei 
se cifrează în jur de 350 000, dar 
pentru majoritatea organizațiilor fi
lantropice este vorba de milioane. 
Unii apreciază că este cel mai mare 
număr de la marea depresiune 
încoace și el sporește de la an la an, 
cifrîndu-se acum la 3,5 milioane.

Un lucru este sigur, majoritate* 
marilor orașe sînt depășite de aceas
tă problemă, lipsindu-le mijloacele 
financiare sau voința politică. La

New York, spectacolul acestei neno
rociri este omniprezent. De anul tre
cut, o ordonanță municipală autori
zează polițiștii că în momentul in 
care temperatura scade sub zero 
grade Celsius să ridice cu forța per
soanele oare dorm pe stradă. Cu 
toate acestea, lntîlnești adesea cetă
țeni care-și petrec noaptea dormind 
pe trotuare, înghesuiți tn lăzi da 
carton. în timpul zilei, găsești sute 
de oameni în Gara Centrală. Către 
ora 1,30, după plecarea ultimului 
tren, polițiștii alungă toată lumea 
afară.

Multi 
fuză să 
noapte, 
temindu-se că vor pierde puținul pe 
care-1 posedă. Orașul New York a 
creat 19 aziluri de noapte — unele 
dintre ele. ca cel de la Fort Wa
shington. fiind un coșmar, unde in
tr-un antrepozit gigant sint aliniate 
peste 900 de paturi de campanie ; se 
intenționează să se construiască încă 
20. In plus, la New York. 4 500 de 
familii sînt adăpostite in hoteluri. 
Multe dintre acestea sînt adevărate 
maghernițe infestate de insecte și 
șobolani.

Pe Întreg teritoriul Statelor Unite, 
cei fără adăpost sînt în majoritatea 
cazurilor alcoolici, consumatori de 
droguri, bolnavi mintali, dar, in ul
timul " 
ce în 
tineri 
Ialtă 
Iiile cu

dintre cei fără edăpost re- 
se ducă la azilurile de 

organizate de municipalitate,

timp, printre ei se găsesc din 
ce mai multe familii întregi de 
care au ajuns de partea cea- 

a ..visului american“. „Fami- 
copii constituie de-acum

grupul care sporește cel mai rapid 
in cadrul populației fără adăpost", 
indica un raport al organizației par
ticulare Coaliția națională a celor 
fără adăpost. Dintre cele 27 000 de 
persoane fără adăpost, ajutate de 
orașul New York, jumătate se com
pun din familii întreținute numai de 
mame. Practic, toate aceste familii 
sînt de origine negri sau hispanici.

Reducerea fondurilor pentru lo
cuințe construite din ajutoare so
ciale explică parțial acest val de „noi 
săraci". Un studiu al Coaliției na
ționale face guvernul Reagan răs
punzător de această situație. După 
1980, fondurile federale pentru acest 
tip de locuințe au fost reduse, potri
vit studiului, cu 78 la sută, paralel cu 
creșterea vertiginoasă a chiriilor în 
marile orașe. întrebat recent în ca
drul unei conferințe de presă despra 
această problemă, președintele Rea
gan a afirmat că guvernul face tot 
posibilul pentru a-i ajuta pe cei să
raci. El a adăugat că nu înțelege de 
ce, de exemplu, municipalitatea din 
New York cheltuiește 37 000 dolari 
pe an pentru a adăposti o familia 
intr-un hotel, în loc să-i construiască 
o casă. Pur și simplu, l-a răspuns ul
terior primarul orașului New York, 
Edward Koch, pentru că legea in
terzice utilizarea fondurilor federala 
destinate ajutorării celor lipsiți da : 
mijloace pentru construirea de lo- J 
cuințe permanente.

★
Pe de altă parte, potrivit unor sursa 

oficiale, participantii la conferința 
„Să punem capăt sărăciei", organi- j 
rată recent la Washington, au adoptat 
o poziție deosebit de critică față da 
programul Administrației Reagan ’ 
privind eradicarea sărăciei. A fost ; 
criticat în mod deosebit un raport al 
Casei Albe, elaborat la cererea pre- > 
ședintelui, în care se propune să sa 
renunțe la alocațiile acordate copii- 1 
lor întreținuți de mame sub 20 de | 
ani, necăsătorite. David Elwood, 
profesor de drept la Universitatea 
Harvard, a arătat că „sistemul ame
rican de asistentă socială nu esta 
eficient în sporirea garanțiilor pen
tru obținerea unor venituri și iu 
încurajarea găsirii de locuri de 
muncă, pentru ca familiile de săraci 1 
să se poată întreține singure". Con
ferința a recomandat organizarea 
unor cursuri de i 
membrii familiilor 
area unui sistem da asistență sani
tară pentru familiile sărace care nu 
beneficiază de astfel de ajutoare.

recomandat
recalificare pentru 

-• sărace și cre-
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ - O TARĂ
A PĂCI COLABORĂRII ȘI PROGRESM

„Relațiile dintre Iugoslavia și România 
se dezvoltă cu succes"

Prezidiul R.S.F.I. a examinat și aprobat informarea 
cu privire la rezultatele recentelor convorbiri la nivel înalt 

româno-iugoslave

Schimb de mesaje intre secretarul 
general al P.C.R. și secretarul 
general al A.K.E.L. din Cipru

In presa internațională își găsesc un larg ecou inițiativele președin
telui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind instaurarea unui cli
mat de pace in lume, de realizare a dezarmării, in primul rind a celei 
nucleare. Se scot in evidență, totodată, coordonate majore ale politicii 
externe a României socialiste. In acest cadru, locul central continuă să 
fie consacrat strălucitei inițiative a președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare ale țării, care a primit deplina aprobare a întregului nostru 
popor.

Mijloacele de informare în masă de peste hotare înfățișează în 
același timp realizările remarcabile obținute de oamenii muncii din pa
tria noastră în cele mai diferite domenii de activitate, in dezvoltarea 
multilaterală a țării. j

Politica României in favoarea 
dezarmării, demersul concret — 
reflectat de măsura privind redu
cerea cu 5 la sută a armamente
lor. efectivelor si cheltuielilor mi
litare. aprobată în unanimitate in 
cadrul referendumului de la 23 no
iembrie — este prezentată de co
tidianul kuweitian „AS-SIYAS- 
SAH“.

Propunerea președintelui 
Nicolae Ceausescu cu privire la 
diminuarea cheltuielilor militare 
ale tării — evidențiază ziarul din 
Kuweit — a fost aprobată de po- 
'por ca o contribuție la’reducerea 
Încordării, la consolidarea legătu
rilor de pace si înțelegere între 
toate statele si națiunile lumii. 
România consideră de foarte mare 
importantă ca si alte state să trea
că la o reducere a forțelor, arma
mentelor si cheltuielilor militare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a- 
dresînd, recent, tuturor statelor eu
ropene, S.U.A. și Canadei apelul 
de a proceda la reducerea arma
mentelor cu cel puțin 5 la sută, 
înainte de a se ajunge la un acord 
corespunzător în legătură cu 
aceasta.

' Președintele Nicolae Ceaușescu 
apreciază că cea mai importantă 
problemă a zilelor noastre o con
stituie dezarmarea, lichidarea pe
ricolului unui nou conflict militar 
si asigurarea dreptului inalienabil 
al popoarelor la existentă, inde
pendentă. libertate, viată și pace — 
relevă ..As-Siyassah“.

Președintele Ceaușescu a arătat 
clar că inițiativa României consti
tuie un punct de pornire, absolut 
necesar, in urgentarea luării de 
măsuri practice de dezarmare, un 
prim pas spre deschiderea căii unor 
tratative Si acțiuni de consolidare 
a păcii pline de responsabilitate.

Ziarul „As-Siyassah“ pune apoi 
în evidență poziția activă a 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în eforturile de 
soluționare a problemelor explozi
ve ale lumii noastre. Ziarul kuwei
tian amintește că în vara acestui 
an președintele României s-a întil- 
nit cu președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, 
cu delegația Partidului Național 
Democrat din Egipt și cu președin
tele Consiliului Național Federal 
(parlament) din Uniunea Emirate
lor Arabe, că s-au efectuat schim
buri reciproce de mesaje cu 
Marea Jamahirie Arabă Libiana 
Populară Socialistă, cu Damasc, 
Cairo sau Amman. în toate aceste 
cazuri — scrie ziarul — s-au reafir
mat cu toată claritatea punctele de 
vedere principiale ale României în 
problemele Orientului Mijlociu.

Sub titlul „Dezarmarea — mo
mentul acțiunii", revista pakista
neză ..MEDIA" a publicat un ar
ticol. însotit de o fotografie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. dedicat 
hotărîrii României de a reduce, uni
lateral, cu 5 la sută armamentele, 
efectivele și cheltuielile militare. 
Se evidențiază că această hotărîre, 
aprobată în cadrul' referendumului 
din 23 noiembrie de către popor, a 
fost adoptată la inițiativa președin
telui Nicolae Ceaușescu, subliniin- 
du-se, in context, vocația de pace 
a României. Totodată, publicația 
reliefează faptul că Marea Aduna
re Națională a hotărît, în unanimi
tate, să adopte cuvîntarea președin
telui Nicolae Ceaușescu referitoare 
la activitatea internațională a 
României privind dezvoltarea rela
țiilor polițico-economice, a colabo
rării multilaterale cu toate statele, 
participarea activă la soluționarea 
problemelor complexe ale vieții 

' mondiale prin dialog și negocieri, 
la lupta pentru dezarmare și pace 
in lume — ca document programa
tic al politicii externe a tării noas
tre.

„FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG" din R.F. Germania re
latează despre referendumul desfă
șurat în tara noastră in problema 

' reducerii cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor 
militare. După ce informează că în 
vederea organizării referendumu
lui a fost modificată Constituția, 
ziarul relevă că toți cel 1)9,99 Ia 
sută cetățeni cu drept de vot care 
s-au prezentat și-au dat acordul 
pentru aplicarea acestei măsuri. Se 
subliniază, totodată, că. în cuvân
tarea rostită în preajma re
ferendumului, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat concret 
care sînt. elementele reducerii ar
mamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare. /

Cotidianul „SfîDDEUTSCHE ZET- 
\ TUNG" din R.F. Germania a in- \ . 

format despre amploiarea participă
rii la referendum a cetățenilor ță
rii. despre cifrele reducerilor.

POSTURILE DE TELEVIZIUNE 
din R.F. Germania au transmis in
formații privind organizarea șl 
semnificația referendumului. S-a 
subliniat că această acțiune de 
mare cuprindere a fost posibilă ca 
urmare a aprobării unor modifi
cări în Constituție. Au fost men
ționate date concrete privind redu
cerile care urmează să fie efec
tuate.

Referindu-se la convorbirile des
fășurate la București între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Sinan 
Hasani — agenția TANIUG arată 
că a fost acordată o atenție deo
sebită întăririi păcii și securității 
în lume, opririi cursei înarmărilor. 
Înfăptuirii dezarmării, întăririi pro
cesului de securitate și colaborare 
în Europa, destinderii și reducerii 
încordării internaționale.

Iugoslavia și România — relevă 
agenția iugoslavă — se pronunță 
cu hotărîre pentru dezvoltarea co-

Ample relatări 
în presa 

internațională 
laborării bilaterale și multilaterale 
intre toate țările balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, securității, colaboră
rii, bunei vecinătăți, fără arme nu
cleare și chimice. Cele două țări 
s-au pronunțat, de asemenea, pen
tru intensificarea eforturilor Vizînd 
reglementarea crizelor din diferite 
părți ale lumii, exclusiv prin mij
loace pașnice, pe calea tratativelor, 
cu participarea egală a tuturor 
părților implicate, în conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U.

Se scoate -în evidență, totodată, 
că cele două țări sînt hotărite să 
depună eforturi în continuare pen
tru lărgirea și diversificarea co
laborării și a cooperării româno- 
iugoslave in diferite domenii.

Poziția exprimată de președinții 
Nicolae Ceaușescu șl Sinan Hasani 
față de principalele probleme ale 
politicii Internaționale, hotărirea de 
a acționa în continuare pentru dez
voltarea cooperării bilaterale, pen
tru realizarea păcii, securității și 
extinderea colaborării între state pe 
bază de egalitate sînt reflectate șl 
de ziarele „BORBA", „POLITIKA", 
„VESNIK", „VECERNIE NO- 
VOSTI". „DNEVNIK" și altele, de 
revista „KOMUNIST".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat, în cursul unei întîlnirl 
cu Gordon McLennan, secretar ge
neral al P.C. din Marea Britanie, 
necesitatea de a se întreprinde 
măsuri concrete pentru oprirea 
amplasării de noi arme nucleare in 
Europa, pentru retragerea celor 
existente, pentru eliminarea tutu
ror armelor nucleare și reducerea 
substanțială a armamentelor con
venționale. relevă agenția CHINA 
NOUĂ. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român — se arată 
— a reliefat necesitatea de a se 
face totul pentru ca înțelegerile la 
care s-a ajuns în timpul întîln'ril 
sovieto-americane la nivel înalt 
din Islanda să se finalizeze. Agen
ția relevă aprecierea secretarului 
general al P.C. din Marea Britanie 
la adresa demersurilor și acțiunilor 
secretarului general al P.C.R. con
sacrate păcii și dezarmării.

Agenția T.A.S.S., într-o relatare 
pe aceeași temă, informează că, in 
cadrul examinării situației interna
ționale, au fost evidențiate pe
ricolele care amenință pacea, ca 
urmare a cursei înarmărilor — în 
primul rînd a celor nucleare. Agen
ția evidențiază aprecierea că parii- 
dele comuniste și muncitorești, 
.toate forțele progresiste de pe pla
netă trebuie să-și intensifice efor
turile pentru preîntîmpinarea unei 
catastrofe nucleare, importanța 
dezvoltării și întăririi colaborării 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, socialiste și social-de- 
mocrate, dintre toate forțele pro
gresiste și antiimperiallste în lupta 
pentru pace și destindere pe plan 
internațional.

O atenție deosebită acordă o serie 
de publicații din străinătate con
cepției României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
rolul și responsabilitatea tineretului 
în lume, componentă esențială a 

politicii românești. Astfel, săptămî- 
nalul italian „SETTEGIORNI" evi
dențiază : în concepția României, 
a răspunde cu adevărat aspirațiilor 
tinerei generații înseamnă a garan
ta condiții mai bune de viață ma
terială și culturală, de asistență 
socială tinerei generații, de afir
mare in toate domeniile vieții 
sociale a potențialului său creator, 
a entuziasmului său și a viziunii 
sale înnoitoare.

România, președintele el, 
Nicolae Ceaușescu, acționează în 
mod constant pentru ca tineretul 
acestei țări să se dezvolte intr-un 
spirit sănătos, de muncă, de dra
goste pentru patrie, de Înțelegere 
și colaborare cu celelalte popoare, 
de angajare și responsabilitate față 
de destinul păcii și securității lumii 
în care trăiește, subliniază publica
ția. în continuare se arată că 
marea majoritate a tinerilor parti
cipă direct la viața economică a 
țării, prin activitatea pe care o 
desfășoară efectiv in industrie și 
agricultură.

Publicația Italiană pune în evi
dență drepturile de care se bucură 
tineretul din România. Tinerii 
români care au împlinit vlrsta de 
18 ani — se arată, astfel — pot 
participa la alegerile pentru toate 
organele puterii și administrației 
de stat ; de asemenea, pot fi aleși 
în organele puterii de stat de la 
virsta de 21 de ani, precum și în 
Marea Adunare Națională de la 23 
de ani. Numeroși tineri fac parte 
din organele locale și centrale ale 
administrației și puterii de stat, din 
consiliile de conducere ale diferi
telor ministere și instituții cen
trale. Uniunea Tineretului Comu
nist este reprezentată în guvern, 
precum și în Frontul Democrației 
și Unității Socialiste — cel mai 
larg organism democratic al țării, 
care reunește toate categoriile de 
cetățeni. Tineretul român se ma
nifestă activ în cadrul mișcă
rii internaționale a tineretului, 
stabilind contacte și relații de co
laborare cu organizații de diferite 
orientări și convingeri politice, fi
lozofice, Ideologice și religioase de 
pe platforma comună a luptei 
împotriva anacronismelor economi
ce și sociale, pentru pace, dezar
mare, independență, democrația și 
progres.

Este amintit faptul că marcarea, 
în 1985, în întreaga lume a Anu
lui Internațional al Tineretului, 
sub deviza „Participare, dezvolta
re, pace", eveniment cu profund 
ecou în rîndurile tinerei’ generații 
de pretutindeni, are la origine o 
inițiativă a României, care și-a 
găsit expresia în hotărirea Adună
rii Generale a O.N.U., adoptată 
prin consens încă diii 1979.

în concluzie se subliniază că 
toate inițiativele românești în do
meniul tineretului pornesc de la 
convingerea că tînăra generație 
este purtătoarea de valori care 
garantează cursul ascendent al o- 
menirii spre noi trepte de civili
zație,

„Strategia dezvoltării prin forțe 
proprii" este titlul unui articol 
apărut în ziarul grec „ELEFTHE- 
ROTYPIA", în care se arată. între 
altele, că România își mobilizează 
cu succes forțele pentru dezvoltarea 
sa impetuoasă, multilaterală. Aceas
tă mutație majoră — subliniază 
ziarul — este datorată In primul 
rînd hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, care a adoptat istorica de
cizie privind alocarea a circa o 
treime din venitul național In 
scopul reproducției lărgite. Progre
sul economiei naționale a condus 
la o creștere in ultimii 20 de ani 
de aproape cinci ori a venitului na
țional și la o rată de creștere 
anuală de 8 la sută — una dintre 
cele mai mari din lume in perioa
da de după cel de-al doilea război 
mondial.

în încheiere se arată că indus
trializarea și repartiția teritorială 
armonioasă a forțelor de producție 
au permis o dezvoltare, echilibrată 
a tuturor regiunilor. Astfel, pentru 
1985, toate județele au avut sarcini 
de producție de peste 20 miliarde 
lei fiecare, față de numai 6 miliar
de în 1965.

în articolul intitulat „România : 
spre un nivel inalt al progresului 
social-economic", revista indiană 
„FAIR IDEA" evidențiază : Acor- 
dind, în continuare, cea mal mare 
atenție dezvoltării industriei, 
România a elaborat prevederi pe 
■termen lung pentru creșterea efi
cienței agriculturii cu producții si
gure și stabile. Se asigură o propor- 
ție corespunzătoare între industrie 
și agricultură prin menținerea unor 
rate de creștere asemănătoare atit 
în ceea ce privește producția agri
colă globală, cît și producția indus
trială.

Publicația relevă că obiectivul 
Important al următorului cincinal 
și al perioadei pinâ in anul 2000 
îl constituie participarea activă și 
din ce in ce mai eficientă a Româ
niei la fluxul economic mondial, 
un volum mai mare al comerțului 
exterior, dezvoltarea cooperării In 
producție, știință și tehnologie cu 
alte state.

BELGRAD 29 (Agerpres). — Pre
zidiul Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia a examinat și aprobat 
informarea cu privire la rezultatele 
vizitei oficiale de prietenie efectuate 
in Republica Socialistă România și 
oonvorbirile oe au avut Ioc cu 
aoest prilej cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. prezentată de 
președintele Prezidiului R.S.F.I., Si
nan Hasani.

S-a apreciat că și această vizită, 
cane constituie o continuare a prac
ticii întîlnirilor anuale, a reflectat 
interesul ambelor părți de a se asi
gura permanenta dialogului la cel 
mai înalt nivel, de a se afirma poli
tica de bună vecinătate și a se da 
un nou impuls colaborării bilaterala 
— transmite agenția Taniug.

Constatînd că relațiile dintre Iugo
slavia și România se dezvoltă cu

Reuniunea general - europeană de la Viena
Intervenția reprezentantului român

VIENA 29 (Agerpres). — în cadrul 
organului de lucru al reuniunii ge- 
neral-europene de la Viena consacrat 
cooperării economice și tehnico-ști- 
ințifice sînt examinate în prezent 
problemele referitoare la situația ac
tuală a schimburilor comerciale din
tre țările participante la procesul 
C.S.C.E.

în intervenția sa, reprezentantul 
român a prezentat aprecierile țării 
noastre privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre statele continentu
lui ca parte integrantă a edificării 
securității și cooperării europene. El 
a relevat că, in lumea interdepen
dențelor care implică toate țările, in
diferent de sistemul lor social, de 
mărime sau .nivelul de dezvoltare 
economică, problema colaborării eco
nomice este esențială atit pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre state, 
pentru climatul de pace, cît șl pen
tru dezvoltarea social-economică a 
fiecărei țări.

Subliniind importanța extinderii 
comerțului dintre . toate țările parti
cipante la C.S.C.E., vorbitorul a pre
zentat o serie de aspecte cu privire 
la realizările și preocupările țării 
noastre în domeniul schimburilor co-

Ședința unei comisii permanente a C.A.E.R.
PRAGA 29 (Agerpres). — La Fra

ga a avut loc ședința a II-a a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul creării de 
noi materiale si tehnologii, la care 
au participat delegații ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. Comisia a e- 
xaminat stadiul convenirii acorduri
lor si protocoalelor de prelungire si 
completare a convențiilor în vigoa
re pentru problemele de colaborare 
care decurg din Programul com
plex al progresului tehnico-științific 
pînă în anul 2000. Totodată, au fost 
luate măsuri pențru îndeplinirea sar
cinilor care revin comisiei din hotă- 
rîrile Sesiunii a 42-a a C.A.E.R. de 
la București si ale Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R. cu privire la or
ganizarea specializării și cooperării 
in producție pentru acele tipuri de

Ciocniri între demonstranți 
și poliție la Seul

SEUL 29 (Agerpres). — La Seul 
s-au înregistrat sîmbătă ciocniri in
tre demonstranți si importantele for
te polițienești desfășurate in Vede
rea împiedicării marelui mars in fa
voarea democrației, inițiat de Noul 
Partid Democratic, principala forma
țiune politică a opoziției. Politia a 
Înconjurat parcul central unde urma 
să se desfășoare o puternică de
monstrație în favoarea modificării 
Constituției, instaurării democrației 
în general. Forțele polițienești, care 
au făcut uz de gaze lacrimogene pen
tru dispersarea demonstranților, au 
ocupat toată zona centrală a ora
șului. blocînd arterele, stațiile de 
metrou, edificiile oficiale. Președin
tele Noului Partid Democratic. Lee 
Min-Woo, și multi alți deputați ai 
opoziției parlamentare au fost blo- 
cați la sediul partidului, în timp ce 
liderul democrat Kim Dae Jung se 
află în arest la domiciliu. însemna
te forte polițienești au fost disloca
te si in principalele instituții de in- 
vătămînt superior, unde studenții 
s-au adunat pentru a lua parte la 
mitinguri de protest.

După cum relatează agențiile de 
presă, politia a arestat 635 de per
soane. între care un mare grup de 
deputati ai opoziției. Regimul sud- 
coreean a desfășurat forte ale că
ror efective au fost apreciate de a- 
gentiile, de presă la 70 mii de po
lițiști din forțele specializate în 
luptele de stradă.

Un reprezentant al Noului Partid 
Democratic a anunțat hotărirea aces
tei formațiuni politioe de a-și conti
nua lupta împotriva dictaturii și a 
represiunilor. 

succes. Prezidiul R.S.F.I. a apreciat 
pozitiv convorbirile cu privire la 
dezvoltarea. în continuare, a acestor 
relații în toate domeniile de interes 
comun. îndeosebi pe plan economic, 
pe calea aplicării mai eficiente a 
formelor superioare de colaborare 
economică, a înfăptuirii, consecvente 
a acordurilor convenite, precum și a 
încheierii de acorduri privind cola
borarea in zona de frontieră.

S-au subliniat, totodată, importan
ta aprecierii comune cu privire la 
necesitatea unor noi eforturi pentru 
dezvoltarea colaborării tuturor ță
rilor balcanice, pe bază bilaterală și 
multilaterală. In domenii de interes 
comun, precum șl interesul ambelor 
țări față de soluționarea grabnică a 
tuturor problemelor internaționale 
deschise.

merciale externe, necesitatea folosi
rii de noi forme moderne de colabo
rare, care să contribuie la lărgirea 
și diversificarea schimburilor, in pri
mul rînd a exporturilor țării noas
tre. în context, s-a reliefat că Româ
nia se pronunță ferm pentru elimi
narea oricăror restricții și discrimi
nări, pentru instaurarea unui comerț 
internațional liber și echitabil, im- 
punîndu-se ca statele dezvoltate să 
se angajeze să renunțe la practicile 
comerciale incompatibile cu angaja
mentele internaționale asumate, să 
reducă și să elimine obstacolele de 
orice natură, să nu introducă noi 
opreliști și restricții.

Examinînd situația comerțului ln- 
tereuropean și dificultățile cu care 
sint confruntate țările C.S.C.E. pe li
nia dezvoltării și diversificării 
schimburilor lor comerciale re
ciproce, vorbitorul a reliefat poziția 
țării "noastre privind starea negati
vă de lucruri din economia mondia
lă și a prezentat pe larg acțiunile 
și propunerile României pe linia so
luționării globale a problemelor sub
dezvoltării, a Înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale.

produse care se creează in cadrul 
cooperării tehnico-știintifice.

Comisia a convenit, de asemenea, 
acțiuni pentru îmbunătățirea colabo
rării in domeniul ridicării nivelului 
tehnic si al calității produselor crea
te în colaborare, precum. și in do
meniu] informării tehnico-științifice 
si al standardizării si a aprobat pla
nul său de lucru pe perioada 1987— 
1988.

După hotărirea S.U.A. de a nu mai respecta prevederile Tratatului SALT-2
0 acțiune contrară cauzei păcii și dezarmării

După cum s-a anunțat, lgnorind 
cerințele popoarelor, inclusiv ale o- 
piniei publice din propria tară, gu
vernul american a decis ca S.U.A. să 
depășească, in mod unilateral. limi
tele armamentelor strategice ofensi
ve incluse în prevederile tratatului 
cunoscut sub numele de SALT-2 
semnat cu Uniunea Sovietică. 
Acesta este un act contrar intere
selor generale ale cauzei păcii și în
țelegerii internaționale, fată de care 
opinia publică din tara noastră, po
porul român Își exprimă profunda 
sa preocupare, profunda dezapro
bare.

Hotărirea părții americane de a nu 
se mai respecta prevederile trata
tului SALT-2 este cu atit mai regre
tabilă cu cît are loc în condițiile 
cînd, la recenta intîlnire la nivel 
înalt din Islanda, s-a ajuns la În
țelegeri de principiu conturînd, pen
tru prima dată, posibilitatea unei re
duceri substanțiale a armelor strate
gice ofensive — concomitent cu per
spectiva eliminării complete a ra
chetelor nucleare din Europa și a 
realizării unui acord general privind 
încetarea experiențelor atomice. în 
asemenea împrejurări, se impunea cu 
atit mai mult să nu se întreprindă 
nimic de natură a îndepărta șansele 
concretizării celor convenite în prin
cipiu Ia Reykjavik, iar în acest con
text, să se- respecte, de către ambe
le părți. prevederile tratatului SALT-2.

Apare limpede că depășirea limite
lor armelor strategice ofensive, o 
dată cu intrarea în stare operaționa
lă a celui de-al 131-Iea bombardier 
strategic american „B-52", dotat cu 
rachete de croazieră cu încărcătură 
nucleară, este de natură a determina 
o nouă escaladă a înarmărilor ato
mice: Procedind Ia o astfel de acțiu
ne, care implică riscul unor grave 
repercusiuni, S.U.A. își asumă o mare

NICOSIA 29 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise tova
rășului Ezekias Papaioannou, secre
tar general al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii — A.K F L. din 
Cipru, un cald salut șl cele mal bune 
urări și i s-a inmînat mesajul da 
felicitare cu prilejul celei di-a 60-a 
aniversări a Partidului Comun’din 
Cipru — A.K.E.L.

Secretarul general al A.K.E.L a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea sa și

întrevederi ale primului secretar 
al C. C. al U. T. C.

cu prilejul participării la Adunarea organizațiilor membre 
ale F.M.T.D.

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — Cu 
prilejul participării la cea de-a XII- 
a Adunare a organizațiilor membre 
ale Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat, care se desfășoară în 
aceste zile la Budapesta, tovarășul 
Nicu Ceaușescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. s-a înt.îlnit cu unele delegații 
prezente la această manifestare.

în cadrul întrevederilor avute cu 
primii secretari, ai Comitetelor Cen
trale ale Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist din U.R.S.S.. Tineretu
lui Liber German din R.D. Germană. 
Uniunii Tineretului Comunist din 
R.P. Ungară, cu președintele Uniunii 
Generale a Studenților Palestinieni 
și secretarul Ligii Tineretului Demo
crat din Japonia, precum și cu pre
ședinții Federației Mondiale a Tine
retului Democrat și Uniunii Interna
ționale a Studenților s-a realizat un

varșovia ; Congresul sindicatelor
Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski

VARȘOVIA 29 (Agerpres).— Lulnd 
cuvîntul in cadrul Congresului sin
dicatelor de la Varșovia, W. Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, a arătat că 
structura și sarcinile sindicatelor au 
la bază prevederile legilor și prin
cipiile definite în programul pe ter
men lung al P.M.U.P. Sindicatele — 
a relevat vorbitorul — reprezintă o 
mișcare socială de masă, o verigă 
in sistemul democrației socialiste, 
care se ocupă de tot ceea ce este 
important pentru oamenii muncii. 
Rolul partidului in ceea ce privește 
mișcarea sindicală — a arătat W. Ja
ruzelski — constă în îndrumarea lor 
politico-ideologică. care pornește de 
la Comitetul Central, organele de 
partid, dar în primul rînd de 
la atitudinea de zi cu zi a membri
lor P.M.U.P. aflați in rîndul sindi
catelor.

răspundere față de cauza păcii șl 
destinderii internaționale.

Așa cum este binecunoscut. Româ
nia socialistă s-a pronunțat și se 
pronunță consecvent împotriva ori
căror acțiuni de natură să contriouio 
la ascuțirea încordării Internaționale, 
a pus și pune neîncetat în lumină 
imperativul opririi neîntîrziate a 
cursei atit de primejdioase a înar
mărilor, necesitatea arzătoare a 
adoptării unor măsuri efective și 
Imediate tn direcția dezarmării, in 
primul rînd nucleare, care să des
chidă perspectiva înlăturării spec
trului unei catastrofe atomice, să 
creeze premisele făuririi unei lumi a 
păcii și colaborării intre toate națiu
nile.

Această poziție principială a fost 
reafirmată cu toată claritatea in cu- 
vintarea rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta 
adunare populară din Capitală, în 
preajma referendumului de la 23 no
iembrie. Subliniind din nou că s-a 
creat pe plan internațional o situa
ție cu totul nouă ca rezultat al exis
tenței armelor nucleare care, folosi
te, pot distruge însăși viața pe pla
neta noastră, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
arăta: „împrejurările internaționale 
sînt de așa natură incit astăzi nimio 
nu poate fi mai important decît tre
cerea la acțiuni concrete de dezar
mare, la adoptarea unor măsuri care 
să ducă Ia eliberarea omenirii de 
pericolul unui război nuclear nimici
tor. Este necesar să se facă totul 
pentru oprirea cursei înarmărilor, tn 
primul rînd a înarmărilor nucleare, 
pentru dezarmare, pentru asigurarea 
păcii, a dreptului vital al tuturor 
popoarelor, al oamenilor — Ia exis
tență, Ia libertate. Ia viață, la pace!".

Pe bună dreptate se ridică între
barea: de vreme ce fiecare din părți 
dispune — s-a' recunoscut acest Iu- 

Reacții de dezaprobare în întreaga lume

a conducerii A.K.E.L. mulțumiri sin
cere pentru mesaj, împreună cu cele 
mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, de noi și mari suc
cese în activitatea desfășurată in 
fruntea partidului și statului.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Ezekias Papaioannou a tovarășului 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., reprezentantul partidului nos
tru la cel de-al XVI-lea Congres al 
A.K.E.L.

schimb de păreri cu privire Ia o se
rie de aspecte actuale ale mișcării 
internaționale de tineret și studenți.

Interlocutorii au apreciat in mod 
deosebit poziția activă si consecventă 
a României socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în dezbaterea și 
soluționarea corespunzătoare a pro
blemelor vitale ale epocii contempo
rane. inițiativele românești de larg 
ecou internațional în direcția înfăp
tuirii dezarmării. în rîndul cărora se 
Înscrie și recenta decizie privind re
ducerea unilaterală de către țara 
noastră cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare.

S-a evidențiat necesitatea sporirii 
aportului tinerei generații de pretu
tindeni la lupta generală a popoare
lor pentru eliminarea pericolului u- 
nei catastrofe nucleare, menținerea 
și consolidarea păcii, pentru edifica
rea unei lumi mai bune și mai drep
te pe planeta noastră.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că, după depășirea perioadei de 
criză» în Polonia s-au schimbat 
multe în bine, s-au obținut multe 
realizări, dar mai trebuie rezolvate 
o serie de probleme economice. Pro
gresul realizat și, înainte de toate, 
modul în care se reflectă el in socie
tate sînt insuficiente. Sintem con- 
știenți de faptul că în țara noastră 
continuă inflația, că există lipsuri, 
nevoi cotidiene.

Principalul — a subliniat vorbito
rul — constă in a păși ferm, in a 
evita autoliniștirea, în a conta pe 
forțe proprii. Există rezerve uriașe 
materiale și, în primul rînd, mari 
resurse de energie, cunoștințe șl 
calificare. Năzuința națională spre 
acțiune, Îmbunătățire, accelerare 
trebuie să folosească aceste posibi
lități cu folos maxim pentru Po
lonia — a relevat W. Jaruzelski.

cru tn repetate rlnduri — de sufi
ciente arme nucleare pentru a dis
truge de mai multe ori Întreaga o 
menire, de vreme ce ambele părți 
împărtășesc concluzia că intr-un 
conflict nuclear nu pot fi învingă
tori. de ce este necesar să se adau
ge noi instrumente de nimicire ar
senalelor existente ? Un asemenea 
act. ca acela al Administrației ame
ricane de a face operațional încă 
un instrument de distrugere dotat 
cu Încărcătură nucleară, contravine 
așteptărilor popoarelor ca în Anul 
International al Păcii să se adop
te măsuri reale pentru oprirea spi
ralei Înarmărilor și salvgardarea vie
ții pe planetă — problemă funda
mentală a vremurilor noastre.

Aceasta șl explică multiplele reac
ții de îngrijorare și dezaprobare din 
întreaga lume, inclusiv din rîndul 
aliaților S.U.A., ca și al unor cercuri 
politice americane, care avertizează 
că decizia intervenită va avea o in
fluență negativă asupra perspective
lor de încheiere a unor acorduri pe 
linia încetării cursei înarmărilor și 
trecerii la dezarmare.

Interesele supreme ale umanității 
cer o abordare nouă a căilor de so
luționare a problemelor mondiale, 
să se treacă neintîrziat la acțiuni 
concrete de dezarmare, fiind ne
cesar ca Administrația S.U.A. să 
chibzuiască asupra măsurilor luate, 
să acționeze In mod real in inte
resul dezarmării, al păcii.

Poporul român iși exprimă spe
ranța că rațiunea va triumfa, că nu 
se va precupeți nimic pentru a se 
evita intensificarea cursei înarmări
lor. pentru a se ajunge Ia înțelegeri 
corespunzătoare de dezarmare, in con
sens cu așteptările întregii omeniri de 
a trăi tntr-o lume eliberată de spec
trul distrugerii, o lume a păcii, secu
rității șl cooperării internaționale.

ILE DE PRESA
e scurt

ADUNARE FESTIVĂ. Cu ocazia 
celei de-a 74-a aniversări a procla
mării independentei de stat si a 
celei de-a 42-a aniversări a elibe
rării Albaniei de sub dominația 
fascistă si a triumfului revoluției 
populare, sîmbătă a avut loc la 
Tirana o adunare solemnă. La a- 
dunare a luat cuvîntul Kico Mus- 
taqi, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, care a subli
niat însemnătatea si semnificația 
celor două evenimente sărbătorite, 
rezultatele muncii și eforturilor oa
menilor muncii albanezi pentru e- 
dificarea noii societăți socialiste în 
R.P.S. Albania.

CONSILIUL DE SECURITATE 
AL O.N.U. a adoptat o rezoluție 
prin care toate statele sînt chema
te să adopte cele mai stricte mă
suri Împotriva colaborării cu Re
publica Sud-Africană in domeniul 
militar. în document, regimul de 
la Pretoria este condamnat in mod 
ferm pentru agravarea situației din 
sudul Africii si represiunile in 
masă împotriva adversarilor poli
ticii de apartheid, pentru crimele 
comise in rîndul participantilor la 
demonstrații pașnice și al persoa
nelor arestate pentru convingeri 
politice.

DECLARAȚIE. într-o declarație 
făcută la Havana, unde a între
prins o vizită In fruntea unei de

legații a Parlamentului vest-euro- 
pean. deputatul laburist britanic 
Alfred Lomas a arătat că. dacă 
S.U.A. pun capăt sprijinului acor
dat forțelor contrarevoluționare 
antisandiniste. vor spori posibilită
țile de a se instaura un climat real 
de Pace in America Centrală. El a 
relevat, totodată, că toate țările 
centroamericane vizitate (Guate
mala. Honduras. Nicaragua si Sal
vador) se pronunță pentru o so
luție pașnică la conflictul din a- 
ceastă regiune.

LA LIMA au luat sfîrsit lucră
rile unei reuniuni asupra crizei e- 
conomice a țărilor latino-america- 
ne. organizată sub auspiciile Comi
siei Economice a O.N.U. pentru A- 
merica Latină. Ministrul peruan al 
relațiilor externe. Allan Wagner, a 
arătat la reuniune că datoria ex
ternă stă la baza actualei crize e- 
conomice ce afectează majoritatea 
sectoarelor populației latino-ame- 
ricane.

REUNIUNE. La Kigali, capitala 
Republicii Ruandeze. s-au încheiat 

vineri lucrările reuniunii șefilor 
de stat și de guvern din Burundi, 
Kenya, Ruanda. Sudan. Tanzania, 
Uganda si Zair. în comunicatul 
semnat de participant! se reafir
mă hotărirea celor șapte state a- 
fricane de a menține si consolida 
pacea, securitatea si stabilitatea in 
regiune și de a promova încrede
rea reciprocă si cooperarea fruc
tuoasă și dinamică.

GUVERNUL CIPRIOT a salutat 
propunerea Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) cu privire la convoca
rea unei conferințe internaționale, 
sub auspiciile O.N.U.. pentru solu
tionarea problemei cipriote. Purtă
torul de cuvînt al guvernului a a- 
preciat propunerea A.K.E.L. ca 
..semnificativă". El a adăugat că. 
deși există opinii si abordări di
ferite Intr-o serie de probleme, gu
vernul consideră că pozițiile gene
rale susținute de A.K.E.L. contri
buie la promovarea unității tării si 
la creșterea posibilității de nego
cieri în această problemă.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Hotărirea guvernului Statelor Unite 
de a depăși limitele armamentelor 
strategice a constituit obiectul unor 
critici severe in Congresul american. 
Jim Wright, președintele majorității 
democrate din Camera Reprezentan
ților in viitoarea legislatură, a afir
mat că hotărirea echivalează cu o 
reducere a atenției acordate cauzei 
dezarmării și reprezintă o nouă lo
vitură dată credibilității politicii ex
terne americane. „Este stînjenitor ca 
tara noastră să pară ezitantă in efor
turile de căutare a păcii și ca răs
punzătoare de relansarea cursei înar
mărilor" — a spus el.

Senatorul democrat Sam Nunn, 
președintele Comitetului pentru for
țele armate al Senatului, a apreciat 
că' decizia îi va incomoda conside
rabil pe aliatii S.U.A. și va impulsio
na cursa înarmărilor.

Senatorul Edward Kennedy a ex
primat părerea că „nu există pur și 
simplu nici o motivație rezonabilă 
din partea S.U.A. pentru a depăși 
în prezent limitele tratatului SALT- 
2 și că această decizie va antrena 
o creștere a stocurilor de arme nu
cleare și continuarea nestăvilită a 
cursei înarmărilor.

Les Aspin, președintele Comitetu
lui pentru serviciile armate al Ca
merei Reprezentanților, a declarat 
că forul legislativ ar putea încerca, 
incepind din ianuarie 1987 — cind 
iși va relua lucrările — să-l oblige 
pe președintele Reagan să revină a- 
supra acestei măsuri.

Patricia Schroeder, membră a Co
misiei pentru serviciile armate a Ca
merei Reprezentanților, a apreciat 
că hotărirea guvernului american 
constituie o mare eroare pe care 
Administrația o va regreta.

PARIS 29 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă care a avut 
loc la Paris, președintele Franței. 
Francois Mitterrand, și-a exprimat 
regretul in legătură cu depășirea de 
către S.U.A. a limitelor impuse de 
tratatul SALT-2. El a arătat că acest 
tratat a fost foarte util nu numai 
pentru țările semnatare. Ar fi bine, 
a declarat președintele, ca tratatul 
să rămînă In continuare tn vigoare.

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Danemarcei, 
Uffe Ellemann-Jensen, a exprimat 
regretul țării sale In legătură cu În
călcarea de către S.U.A. a tratatu

lui SALT-2. Această măsură este cu 
atit mai regretabilă — a arătat el — 
cu cît ea a fost adoptată în momen
tul In care există speranțe de a se 
realiza progrese in domeniul contro
lului asupra armamentelor.

OSLO 29 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat agenției norvegiene 
de știri, ministrul de externe al Nor
vegiei. Knut Frydenlund. gi-a expri
mat regretul In legătură cu depăși
rea de către S.U.A. a limitelor pre
văzute de tratatul SALT-2. Tratatul 
SALT-2 — a arătat el — reprezintă 
un document foarte important, care 
nune stavilă cursei înarmărilor în 
anumite domenii, iar in prezent este 
deosebit de important ca el să ră
mînă in vigoare.

CANBERRA 29 (Agerpres). — Gu
vernul Australiei și-a exprimat re
gretul tn legătură cu hotărirea Ad
ministrației S.U.A. de a depăși limi
tele acordului SALT-2. într-o de
clarație dată publicității la Canberra 
de ministrul de externe, Bill Hyden, 
se arată că Australia consideră foar
te importantă respectarea, de către 
cele două puteri nucleare, a angaja
mentelor asumate prin acordul 
SALT-2, semnat în 1979.
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