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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit marți dimineața pe Takashi 
Suetsune, comentator diplomatic al 
Companiei naționale japoneze de te

leviziune „Nippon Hoso Kyokai" 
(N.H.K.).

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru Compania națională japoneză de 
televiziune „Nippon Hoso Kyokai" 
(N.H.K.).

La început de nou semestru
CREȘTEREA MAI ACCENTUA TĂ 

A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 

prima și cea mai importantă 
dintre sarcinile economice

Să reflectăm mai întîl asupra cîtor- 
va date : în primul semestru al a- 
nului-, la Șantierul naval din Drobe- 
ta-Tumu Severin sarcina de creștere 
a productivității muncii pe un lu
crător a fost depășită cu peste 7 600 
lei. Ca urmare a acestui succes, în 
luna iunie aici au fost lansate 
șase nave de 1 500 tone, ceea ce re
prezintă o producție record pentru 
colectivul șantierului ; prin depăși
rea planului de creștere a producti
vității muncii cu patru la sută, co
lectivul întreprinderii laminorul de 
tablă din Galați a. realizat în primul 
semestru al anului o producție netă 
superioară prevederilor de plan cu 
cinci procente, livrind, suplimentar, 
peste 3 000 tone laminate finite pli
ne, 1 500 tone tablă zincată, 3 200 tone 
profile formate la rece și alte pro
duse. La rindul lor, oamenii muncii 
din economia județului Dîmbovița, 
care au îndeplinit înainte de termen 
planul pe primul semestru, au obți
nut o producție industrială suplimen
tară de 150 milioane lei ; peste 85 la 
sută din sporul de producție a fost 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncii. Și, în mod firesc, și
rul unor asemenea succese poate fl 
continuat.

Marile succese obținute pe tot 
cuprinsul țării dovedesc realis
mul planurilor noastre, hotărî- 
rea cu care acționează clasa mun
citoare, Întregul nostru popor, strins 
unit în jurul partidului, pentru rea
lizarea prevederilor planului cinci
nal, ale programului suplimentar de 
dezvoltare economico-sociălă a țării. 
Ele ilustrează, totodată, făptui că în 
cadrul măsurilor întreprinse pentru 
îndeplinirea planului, oamenii muncii 
își concentrează tot mai mult efor
turile asupra unui factor cu influențe 
deosebit de favorabile asupra crește
rii eficienței economice — ridicarea 
productivității muncii. Asemenea 
succese relevă că între creșterea 
productivității muncii și sporirea 
producției fizice există o legătură 
directă. Iată un calcul sugestiv:

Dacă în 1975 un singur procent 
de creștere a productivită
ții muncii reprezenta un spor 
absolut de producție industrială 
de 5 miliarde lei, în 1978 acest 
spor se ridică la 8,22 miliarde 
lei.

Rezultatele obținute în prima ju
mătate a anului sînt bune. Creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii deține, in continuare, un

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

„Ce poți reuși 
de unul singur ?“

— Unde poate fi in- 
tîlnit maistrul Sopa ? 
Cel întrebat se uită 
in jur, căutindu-l pe 
maistru : „Acum o cli
pă a fost aici. O fi. 
poate, la comitetul de 
partid ; este secretar 
adjunct. Sau, mai cu
rînd, căutați-i la turnă
torie. Cind ii reușește 
ceva la noi. la mode- 
lărie, trebuie căutat 
neapărat dincolo — la 
turnătorie". Ce leaătură 
are acest traseu cu 
maistrul pe care-l 
căutăm 1 — ne-am în
trebat.

Intr-adevăr, il găsim 
in moderna hală a 
turnătoriei de la Între
prinderea mecanică 
din Alba Iulia. Vasile 
Sopa. șeful atelierului 
de modelărie. vine zil
nic aici. Chiar de mai 
multe ori pe zi. „Pro
bleme de colaborare" 
— zice. La turnătorie, 
modelele ne care le 
realizează cu băieții 
lui dau acel examen 
al calității muncii care 
verifică cel mai bine 
și intr-un mod exact 
calitățile pe care le în
trunesc oamenii — au
torii modelelor. Si cind 
este vorba de piese in
tr-adevăr uriașe, com
plicate, cum sint cele 
realizate aici, preten
țiile sint foarte mari. 
Dar si ambițiile si 
autoexigență — pe 
măsură. „Nu ne mul
țumim numai cu fap
tul că sîntem o între
prindere care toarnă 
piese din fontă pentru 
mașini-unelte, fiind 
cunoscuți după acest 
nume. Aspirăm la mai 
mult : la renume". A- 
ceastă aspirație și am
biție explică perseve
rența cu care urmă

rește „comportarea" 
în turnătorie a mode
lelor realizate împreu
nă cu colectivul pe 
care îl conduce — 
printr-o muncă plină 
de migală, tenacitate 
și cu pasiune.

Bărbat tînăr. ener
gic. maistrul Vasile 
Sopa. De fel din jude
țul Sibiu, are 15 ani 
vechime in profesie. 
Nu este prea mult ; 
dar nici puțin. A de

butat la ,,Independen
ța". ca modelor. „Îmi 
place meseria asta. 
Poate că nu este ea 
atit de spectaculoasă, 
dar e înrudită cu arta. 
Cind te apuci de lucru, 
după ce studiezi dese
nul tehnic, ai nevoie 
de imaginație pentru 
a vedea cu ochii min
ții viitorul model. A 
modela înseamnă. în- 
tr-un fel. a visa".

Vis și— eficientă. 
Dintr-o seînteie de in
spirație. sub presiunea 
cerinței acute de pie
se. printr-un procedeu 
original. Vasile Sopa 
a mărit de zece ori 
rezistenta la turnare a 
modelelor : un model 
care înainte rezista la 
cel mult zece turnări 
atinge acum suta si 
mai bine. In ciuda 
greutății lor de zeci 
de tone, piesele turna

loc important tn ansamblul sarcini
lor de ordin calitativ ale activită
ții economice — cerință subliniată 
din nou, cu pregnanță, la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. Potrivit prevederi
lor de plan,

in acest an productivitatea mun
cii pe o persoană trebuie să 
crească cu 9 la sută in industrie 
și cu 14 la sută in unită
țile de construcții-montaj. Pe 
seama creșterii mai accen
tuate a productivității in 1978 
trebuie să se realizeze peste 80 
Ia sută din sporul de producție.

De ce se pune cu atîta acuitate 
sarcina creșterii In ritm cit mai ri
dicat a productivității muncii 1 Iată 
numai cîteva argumente :

Practica a dovedit că numai in 
condițiile unei puternice creșteri a 
productivității muncii se poate asi
gura lichidarea decalajelor ce ne mai 
despart de statele avansate din punct 
de vedere economic. Apreciind că 
trecerea României în rindul statelor 
cu nivel mediu de dezvoltare presu
pune un „nou salt calitativ pe toate 
planurile vieții economice și sociale", 
secretarul general al partidului sub (Continuare în pag. a IlI-a)

Arhitectură nouâ, modernă în vechiul Botoșani
Foto : S. Cristian

te în acest fel sint 
mai suple, cu multe 
kilograme in minus.

Despre toate acestea, 
maistrul Sopa vorbește 
cu o nedisimulata e- 
moție. Mai ales cind 
povestește despre das
călii săi de la profe
sională, din Sibiu, care 
au venit să vadă ce 
„minuni" face el la 
Alba Iulia. „Singur nu 
mă descurcam. M-au 
ajutat prietenii si co
legii — loan Sfăt, Biro 
Iosif. Francisc Ivan. 
Ce poți face de unul 
singur ?“ Nu este 
„de unul singur" nici 
cind e vorba de emo
țiile firești la turnarea 
pieselor aflate in pre
mieră absolută. Le îm
parte cu tovarășii de 
muncă si cu Maria, 
soția lui. tehnician chi
mist la laborator — 
intr-un fel. colaborator 
apropiat si controlor 
exigent al calității 
muncii celor de la mo
delărie.

„Avem rezultate bu
ne. primim scrisori de 
mulțumire din tară. 
Unele piese turnate 
sint unicate pe întrea
ga industrie. Avem, 
desigur, de depășit si 
dificultăți. Acum am 
cîteva idei noi pentru 
îmbunătățirea calității 
producției noastre. Mă 
gindesc să le prezint la 
viitoarea ședință a 
consiliului oamenilor 
muncii, al cărui mem
bru sint de la înfiin
țarea întreprinderii. 
S-ar putea însă să nu 
mai fie cazul să le a- 
mintesc. Dacă vom 
reuși — și fără ședin
ță — să le aplicăm 
pină atunci"...

Ștefan D1N1CĂ
Desen de T. ISPAS 

linia la Conferința Națională că a- 
devărata forță capabilă să propulse
ze puternic economia noastră pe ca
lea progresului accelerat este creș
terea mai accelerată a productivității 
muncii, pe care o definea drept „o 
cerință primordială a dezvoltării 
noastre in următorii ani". Un calcul 
arată că

In măsura In care se realizează 
un singur procent peste nivelul 
planificat de creștere a produc
tivității muncii în anii acestui 
cincinal, obiectivul lichidării de
calajului industriei românești 
față de țările dezvoltate poate 
fi realizat în medie cu 5 ani 
mai devreme.

Cu toții trebuie să înțelegem că 
de realizarea unui ritm superior de 
creștere a productivității muncii — 
care înseamnă de fapt creșterea can
tității de bunuri produse de un mun
citor într-o anumită unitate de timp 
— este direct legată transpunerea în 
practică a amplului și însuflețitorului 
Program privind măsurile suplimen
tare de dezvoltare economico-socială 
a României pină în 1980 și a pro-

LOCUL PUBLIC
Nimănui dintre noi nu i-ar da 

in cap să iasă pe stradă în cămașă 
de noapte sau să meargă la teatru 
in maiou. Simțirp cu toții că există 
un loc public în care ne prezentăm 
cu un anumit dichis, cu o minimă 
decentă vestimentară. Cind împre
jurarea o cere, la un spectacol mai 
de soi, la o ceremonie solemnă, 
această decență se urcă pînă la o 
grijă specială de felul cum ne în
fățișăm. Nu numai că ne luăm 
hainele cele mai bune, dar căutăm 
să avem și un aer rezonabil, o pur
tare moderată, să nti tulburăm cu 
nimic ceea ce e foarte public, ba 
dimpotrivă, să punem lucrul acela 
cit mai în valoare. înțelegem că 
este im lucru al tuturor, dincolo 
de fiecare din noi. El ne aparține, 
fără îndoială, dar 
noi nu sintem. 
fiecare. decît 
părți ale acestui 
lucru public, care 
se întemeiază 
pe colectivitatea 
noastră, este expresia ei. Dacă 
sîntem singuri în curte, curtea 
e a noastră ; dacă nu. ea ca
pătă un aer public, este a mai 
multora, caracterul ei nu ne mai 
îngăduie orice. Strada e un lucru 
public, ea aparține unei populații 
formate din mulți locuitori, 
cota noastră de stăpînire e mai 
mică, libertatea noastră de a face 
orice scade. Blocul e al nostru, dar 
spatiile lui comune sînt publice, nu 
mai sînt chiar ale noastre. Prăvă
liile, restaurantele, hotelurile, parcu
rile sînt prin excelentă publice, 
stăpînirea noastră asupra lor e ab
stractă și momentană, ele ne stau 
o vreme la dispoziție, dar de fapt 
sînt ale colectivității, ale tuturor. 
Ele chiar dau, prin felul cum sînt 
organizate, stilul acestei societăți a 
noastră, arată pînă la ce grad pu
blic ne putem' ridica și cită grijă 
înțelegem să avem de acest bun 
care nu e al unuia sau altuia, ci, 
in cel mai înalt grad, comun. Aici 
libertatea fiecăruia întîlnește liber
tatea celuilalt și-i pune o barieră 
de decentă, de bună creștere, de 
limbaj moderat, singurele care pot 
asigura comunicarea optimă la pa
rametrii civilizației.

Sentimentul locului public e 
vechi, e de o seamă cu cele mai 
antice societăți, si el a fost întărit 
și păzit de existența unor caste 
și a unor privilegii, care opreau 
oamenii mai de jos dincolo de anu
mite incinte. în Capitoliul roman

Opinii de
Paul EVERAC

Noi produse 
chimice românești

Oamenii muncii din industria 
chimică, preocupați de promo
varea continuă a progresului 
tehnic, de diversificarea și spe
cializarea producției, au intro
dus în fabricația curentă, de la 
începutul anului, aproape 100 de 
produse noi, extinzindu-se pro
ducția altor 120 de produse asi
milate de curînd în fabricație. 
O mare parte dintre produsele 
noi au fost introduse în fabri
cație la combinatele de fire și 
fibre sintetice din Săvinești și 
Iași, petrochimic Borzești, de 
îngrășăminte azotoase de la Pia
tra Neamț, la cel de produse 
fosfatice din Bacău, la între
prinderea „Chimica" din Mără- 
șești și 18 întreprinderile de ce
luloză și hîrtie din Piatra 
Neamț și Bacău. Noile produ
se, realizate pe baza cercetări
lor efectuate în institutele de 
specialitate și în laboratoarele 
întreprinderilor, se disting prin- 
tr-un ridicat nivel calitativ și 
competitiv. Demn de remarcat 
este și faptul că valoarea noilor 
produse chimice, în producția- 
marfă totală a acestei ramuri, 
se ridică la aproape 6 miliarde 
lei, numai de la începutul anu
lui și pină în prezent.

(Agerpres)

în dezbatere publică : 
PROIECTUL LEGII 
PRIVIND ASIGURA
REA SĂNĂTĂȚII 
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nu intra oricînd și oricine. Fo
rumul era rezervat pentru patri
cieni, Agora pentru cetățenii li
beri — hopliții, sclavii n-aveau ce 
căuta în ea. Cei ce intrau aveau 
o grijă specială de înveșmîntarea 
lor. de gesturile și de vorbele pe 
care le exprimau. Mai tirziu bise
rica a deveniț loc public, unde, de 
asemenea, decența era maximă și 
privilegiații își marcau întîietatea. 
Localurile aveau pînă nu de mult 
rezervații, „intelighența" stătea în 
alt loc decît „prostimea" și o ba
rieră nevăzută oprea lumea mal 
modestă să intre în zonele selecte 
și simandicoase. Revoluția socia
listă a curmat aceste diferențieri, 
toate locurile publice sînt deschise, 
în drept și în fapt, tuturor cetățe

nilor. care acced 
la ele în virtutea 
titlului celui mai 
legitim : al mun
cii lor. Nu se mai 
poate spune des
pre un local din 

România că este tabu, că n-are 
aderentă cu publicul, indiferent 
cine este acest public.

Acest iureș, pe deplin îndreptățit 
politic și istoric, poate însă să de
ruteze pe unii asupra accepțiunii 
locului public, care începe să li se 
pară locul unde totul este „al 
nostru", și deci totul e permis.

Un asemenea punct de vedere s-a 
instalat la destul de multi din lu
crătorii comerțului interior — ale 
căror probleme au fost recent dez
bătute și sintetizate cu atita clari
tate de însuși secretarul general ai 
partidului. în nepermis de multe 
magazine vînzătorii par să uite că 
e vorba de un loc public și debi
tează fără sfirșit povești, tranzacții, 
confesiuni și indiscreții, tare, peste 
capul cumpărătorilor, ca și cînd 
s-ar găsi acasă, în curte, sau la 
iarmaroc. Nici ospătarii nu se abat 
prea mult de la o asemenea „linie", 
unii din ei consideră localul cam 
al lor și sînt destui care nu reali
zează nici o clipă sentimentul lo
cului public, sentiment care în mod 
firesc ar trebui să funcționeze 
chiar dacă în local există un sin
gur mușteriu. Cu acest unic muște
riu localul rămîne încă public. Co
merțul nostru de stat, care a pro
gresat în privința vînzării și sorti
mentelor. ar cîștiga foarte mult, 
dacă cineva și-ar propune să facă,
(Continuare în pag. a IV-a)

Directorul săptămînalului portughez „Tempo"
Marți, la amiază, președintele Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Nuno Rocha, director al săptămîna
lului portughez „Tempo".

Comentatorul diplomatic al ziarului japonez 
„The Yomiuri Shimbun"

în cursul zilei de marți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Minora Hirano, comen
tator diplomatic al ziarului ja

Documentul final 
al sesiunii speciale 
a Adunării Generale 

a 0. N. U. 
consacrate 
dezarmării
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Succese 
ale siderurgiștilor 

din Călan
Prin utilizarea mai bună a 

agregatelor, creșterea indicilor 
intensivi și extensivi de folosi
re a furnalelor și extinderea 
acordului global în secțiile de 
turnătorie, siderurgiștii din Că
lan au produs, peste plan, de la 
începutul anului și pînă în pre
zent, peste 5 500 tone fontă ce
nușie, 2 200 tone piese turnate, 
din care 1 500 tone utilaje de 
turnare pentru oțelării și 300 
tone elemenți de radiatoare 
pentru încălzire. (Sabin Cerbu).

Doi ani de la Conferința de la Berlin 
a partidelor comuniste și muncitorești din Europa

0 contribuție importantă la afirmarea 
principiilor noi de relații din mișcarea 
comunistă internațională, la întărirea 

solidarității in lupta pentru securitate,
S-au împlinit, în aceste zile, doi 

ani de la Conferința partidelor co
muniste și muncitorești din Europa, 
desfășurată la .Berlin. Așa cum este 
cunoscut, Partidul Comunist Român, 
alături de numeroase alte partide 
comuniste și muncitorești, a apreciat 
conferința ca un eveniment impor
tant in viața politică a continentului, 
cu ample semnificații și efecte po
zitive in dezvoltarea mișcării comu
niste și muncitorești din Europa și pe 
plan mondial, a forțelor progresiste, 
democratice care acționează pe are
na internațională. Prin pregătirea 
minuțioasă, prin spiritul democratic 
in care s-a desfășurat, printr-un șir 
de idei și concluzii puse în evidență 
— de o valabilitate largă, depășind 
cadrul continentului — prin princi
piile noi de relații afirmate în docu
mentul final adoptat, conferința a 
adus o contribuție de seamă la în
tărirea unității, la dezvoltarea con
lucrării și solidarității partidelor co
muniste și muncitorești, în lupta 
pentru destindere și securitate pe 
continentul european, pentru soluțio
narea pașnică, democratică a pro
blemelor complexe ale vieții interna
ționale, pentru transformări revolu
ționare în viața societății.

Exprimind aprecierea partidului 
nostru față de această reuniune, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Conferința partidelor comu
niste și muncitorești de Ia Berlin s;a 
înscris ca un moment important in 
afirmarea noilor principii de relații 
între partide, a unității de tip nou in 
mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională, în întărirea solidari
tății comuniștilor în lupta pentru 
destindere, securitate și pace în Eu
ropa și in întreaga lume".

Fără îndoială, unul din principalele 
merite ale conferinței, care a con
ferit reuniunii de la Berlin însem
nătatea sa deosebită, îl constituie 
faptul că a formulat cu claritate 

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

ponez „The Yomiuri Shimbun".
La primire a participat tovarășul 

Dumitru Popescu, membra al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A apărut în broșură

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea pe țară a oamenilor 
muncii din comerțul socialist
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Seceriș în Bărăgan
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poate și trebuie să fie foarte bună I

pace si progres social
normele și principiile care trebuie 
să stea la baza relațiilor dintre 
partidele comuniste și muncitorești. 
Astfel, in documentul final sînt de
finite, ca bază a colaborării și soli
darității internaționaliste, tovărășești, 
liber consimțite, principiile respec
tării stricte a egalității in drepturi, 
independenței suverane a fiecărui 
partid, neamestecului în treburile 
interne, libertății de a alege căi di
ferite în lupta pentru transformări 
sociale progresiste, pentru socia
lism, răspunderii fiecărui partid 
față de propria clasă muncitoare și 
față de propriul popor, solidarității 
in lupta pentru socialism, progres și 
pace.

Respectarea întocmai a acestor 
principii, transpunerea lor riguroasă 
in viață prezintă o importanță fun
damentală. constituie o cerință o- 
biectiv-necesară pentru întărirea 
fiecărui partid comunist, ca și pen
tru dezvoltarea întregii mișcări co
muniste și muncitorești, corespun- 
zind pe deplin intereselor clasei 
muncitoare din fiecare țară, ale lup
tei revoluționare pentru prefaceri 
democratice, înnoitoare în viața so
cietății, intereselor cauzei păcii și 
progresului în întreaga lume.

Viața însăși a demonstrat cu pu
tere că partidele comuniste, in ge
neral forțele revoluționare, pro
gresiste, își pot desfășura cu suc
ces lupta pentru împlinirea mi
siunii istorice ce le revine, pot juca 
un rol tot mai important in țara 
lor și pe plan internațional, numai in 
măsura în care își stabilesc în mod 
autonom, fără nici o ingerință din 
afară, linia politică, strategia și 
tactica revoluționară.

în zilele noastre, aceasta con
stituie cu atit mai mult o 
cerință fundamentală, cu cit, așa cum 
este știut, diversitatea condițiilor — 
sociale, istorice, naționale — în care 
partidele comuniste șl muncitorești 

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru săptămînalul portughez 
„Tempo".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat, cu, acest prilej, un- in
terviu pentru ziarul „The Yomiuri 
Shimbun".

își desfășoară activitatea se accen
tuează continuu — ceea ce impune, 
în mod obiectiv, ca fiecare partid să 
studieze aprofundat realitățile con
crete din țara respectivă, să elabo
reze de sine stătător și să ducă o 
politică proprie prin aplicarea crea
toare a socialismului științific la a- 
ceste realități, în concordanță cu 
țelurile transformării progresiste a 
societății. Găsirea, pe baza autono
mie^ și deplinei egalități în drepturi, 
a căilor și soluțiilor celor mai po
trivite în vederea acestor transfor
mări reprezintă calea sigură a spo
ririi continue a influenței fiecărui 
partid.

, în același timp, experiența vieții 
confirmă întru totul că respectarea 
și promovarea strictă a acestor prin
cipii de relații constituie cheia de 
boltă, premisa esențială a unei uni
tăți de tip nou a partidelor comu
niste, a unei coeziuni calitativ su
perioare a mișcării comuniste șl 
muncitorești in ansamblul său — de 
natură să stimuleze puternic dezvol
tarea proceselor revoluționare mon
diale. O asemenea unitate, care ex
clude orice rețete unice sau modele 
obligatorii de urmat, orice for sau 
centra conducător, are ca izvor al 
forței sale tocmai faptul că pornește 
de la asigurarea autonomiei fiecărui 
partid și de la egalitatea lor în drep
turi, de la marea diversitate a mo
durilor de gîndire și acțiune ale di
feritelor partide, potrivit uriașei va
rietăți de condiții în care acționează 
aceste partide.

Firește, în aceste împrejurări 
obiective, este inevitabil ca între 
partidele comuniste și muncitorești 
să apară unele deosebiri de păreri. 
Esențial este însă ca acestea să nu 
ducă la rupturi, la divergențe ascu
țite între partide. Partidul nostru s-a

(Continuare în pag. a V-a)
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Pioniera Călin Mihaela din 
București ne scrie : „Căldura 
mare m-a făcut și pe mine să 
mă duc la ștrand. M-am dus la 
cel din Drumul Taberei. După o 
vreme, mi-am dat seama că-mi 
pierdusem ceasul de la mină. 
L-am căutat pe toată plaja, dar 
degeaba. îngrijorată si necăjită, 
m-am dus la administrația 
ștrandului și am întrebat dacă 
nu cumva... Nici n-am apucat 
bine să termin întrebarea, că 
mi s-a răspuns : Chiar adi
neaori ni s-a adus aici un ceas 
găsit pe plajă de un băiețel, tot 
cam de virsta ta, adică de 9 sau 
10 ani. Intrucit nu și-a spus nu
mele, vă rog să-i transmiteți 

co- 
vo-

mele, vă rog să-i _____
prin ziar mulțumirile mele 
legiale, însoțite de un salut 
ios de pionier”.
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Bunicul... 
însurățel

♦

La bătrinețe, pensionarul

I
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La bătrinețe, pensionarul I.B. 
din Lupeni, după ani îndelungați 
de căsătorie, a declarației nu se 
mai potrivește la caracter cu so
ția și s-a decis, netam-nesam, 
„să-și refacă viața”. O influență 
decisivă i 
năzdrăvan 
sabeta P„ 
soțul și 
îndrăgostit 
pensionar. _____  .._ _ ___
mult pe gînduri și și-a dat soția 
afară din casă, instalînd-o în 
locul ei pe tinăra mireasă. 
Idila s-a destrămat repede, pen
tru că, după numai cîteva 
ore, junele s-a pomenit sin
gur și „ușurat” de cîteva lu
cruri din casă, pe care „mireasa” 
și le îndesase în valiză și dispă
ruse. Epilog usturător pentru 
tomnaticul însurățel.

I
I

asupra acestui gind 
a avut-o tinăra Eli- 

care a uitat subit de 
copilul său și -s-a 

lulea de „junele" 
Acesta nu a s.tats.
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Pericol 
de înec

I■

I
I
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Toridele zile de vară ii fac pe 
mulți oameni, îndeosebi tineri și 
copii, să caute răcoarea la scal
dă. Nimic rău în asta, cu condi
ția ca toți cei care vor să scape 
de caniculă să se scalde numai 
in locurile permise. Numai că 
unii, asemenea unui tînăr din 
Brăila, preferă canalele de iri
gație. Regretabilă alegere, in-

I
I
I

I
I
I
I

trucit T.C. a murit înecat.
Poate că nu am fi semnalat 

acest caz, dacă evenimentul ar 
fi singular. Din păcate, numai 
in canalele de irigație de pe raza 
județului Brăila și-au pierdut 
viața, in ultima lună, trei oa
meni in toată firea.

I
I
I
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De la mină 
pînă

I
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De cum a ieșit din sala in care 
i-a fost înmânat permisul de 
conducere auto. Gh. Avădanii 
din Bacău a și ținut morțiș să-i 
arate el unui prieten cit de gro
zav știe să strunească mașina. 
A urcat la volanul unei limuzi
ne nou-nouțe — limuzină aflată 
Și ea la prima cursă — și a por
nit la drum. In timpul voiaju
lui, Avădanii a uitat — cum se 
spune, de la mină pină la gură 
— de recomandările făcute la 
miliție cu cîteva minute mai de
vreme, intre altele să nu scape 
din ochi indicatorul de viteză. 
Dar ți-ai găsit ! Odată urcat la 
volan, Avădanii. a apăsat cit a 
putut pe accelerație. La prima 
curbă a pierdut controlul vola
nului și s-a izbit cu autoturis
mul intr-un autobuz care circula 
regulamentar, fiind proiectat 
in mijlocul curții unui ce
tățean. Urmarea : mașina s-a 
zdrobit, iar Avădanii cu amicul 
au fost internați de urgență 
spital.

în
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Coafată, 
machiată... I
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Deși intimplarea de mai jos 
pare de domeniul absurdului, 
facem de la început precizarea 
că ea s-a petrecut aevea in mu
nicipiul Piatra Neamț. In toiul 
nopții, cu chei potrivite, George 
și Dorica Stănciuc s-au furișat 
in locuința unui cetățean din lo
calitate. După ce au cotrobăit 
prin lucruri, nu au luat cu ei 
nimic altceva decit libretul 
C.E.C. și buletinul de identitate 
al soției stăpinului casei. A doua 
zi, Dorica s-a îmbrăcat, coafat - 
și machiat după chipul și asemă
narea posesoarei buletinului. Și 
s-a prezentat cu nonșalanță la 
o agenție C E.C. Culmea e că a 
reușit să scoată de pe libret o 
mare sumă de bani. Dar de cum 
a început să cheltuiască din ei, 
hop că și-a făcut apariția mili
ția. Ce urmează, e lesne de in- 
țeles. George și Dorica Stănciuc 
vor apărea in fața instanței... 
nemachiați.
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Cînd 
paznicul 
„pescuiește“

Cu puțin timp în urmă. Petre 
Dragomir a fost primit ca paznic 
la ferma piscicolă din Dunăreni, 
județul Dolj, una din cele mai 
moderne ferme pentru creșterea 
peștelui de reproducție. Dar nici 
n-a apucat bine să-și ia slujba 
în primire, că Dragomir si-a dat 
arama pe fată. Intr-una din 
zile, lucrătorii postului de mili
ție l-au surprins dind la cap 
peștilor de reproducție în greu
tate, fiecare, de cite 5—6 kilo
grame. Astfel, paznicul necinstit 
a
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intrat la apă.
Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scîntell"

i
I

Proiectul Legii privind asigurarea
sănătății populației

In ansamblul de mâsuri adoptate pentru transpunerea în viață a 
Programului partidului, se înscrie și Proiectul Legii privind asigurarea 
sănătății populației. Supus dezbaterii publice — expresie a adîncirii con
tinue a democrației noastre socialiste — proiectul acestei legi a fost 
primit cu vie satisfacție și profund interes de toți oamenii muncii, de 
cadrele medicale medii și sanitare, de toți factorii investiți cu atribuții 
și răspunderi în domeniul întăririi stării de sănătate a poporului.

Pe adresa redacției noastre au sosit numeroase scrisori prin care

cititorii — români, maghiari, germani șl de alte naționalități — își expri
mă întreaga lor recunoștință pentru grija permanentă pe care condu
cerea partidului și statului, personal tovarășul Nicoiae Ceaușescu o 
manifestă pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață 
ale oamenilor, pentru ocrotirea și consolidarea familiei, pentru crearea 
unei ambianțe generale cit mai favorabile dezvoltării sănătoase a popu
lației.

Publicăm astăzi cîteva din opiniile și propunerile primite la redacție, 
în continuarea celor apărute pînă acum în ziarul nostru.

Pentru creșterea autorității 
cadrelor sanitare medii

Proiectul legii privind asigurarea 
sănătății populației este încă o do
vadă a politicii umaniste a parti
dului și statului, în centrul căreia 
se află omul, factorul esențial al 
dezvoltării economice și sociale, be
neficiarul unui ansamblu de măsuri 
menite să-i crească neîncetat cali
tatea vieții, să-i asigure păstrarea 
unei bune stări de sănătate.

Pentru a pune de acord cu pro
iectul legii unele prevederi în vi
goare și pentru a spori autoritatea 
unor cadre sanitare medii, propun 
ca la articolul 75 să se adauge ur
mătorul aliniat : f. Cadrele medii 
sanitare controlează condițiile de 
igienă în obiectivele economice și 
social-culturale, respectarea norme
lor sanitaro-antiepidemice, constată 
și sancționează contravențional aba
terile.

In articolul 88 sint prevăzute obli
gații ale unităților de proiectare. 
Socot că ar trebui prevăzute : a) 
obligativitatea unităților de proiec
tare de a se consulta cu specialiștii 
centrelor județene sanitaro-antiepi
demice pentru a se elimina, încă 
din fază de proiectare, unele ele
mente de risc de îmbolnăvire (de 
exemplu, folosirea unor procese 
tehnologice neadecvate etc.); b) răs
punderea unităților de proiectare 
pentru eficiența proceselor tehnolo
gice proiectate (de exemplu, la 
proiectarea unei uzine de apă, apa 
potabilă furnizată trebuie să cores
pundă prevederilor STAS în vi
goare).

Dr. SZOTS Daniel
inspector sanitar șef al județului 
Covasna

practicii absolvenților, trebuie să 
existe un punct de vedere comun : 
Ministerul Sănătății să se consulte 
cu institutele de medicină si far
macie din țară, care cunosc mal 
bine diferite realități si condiții.

Numai nrintr-o strînsă colaborare 
va putea fi îmbunătățită activita
tea în interesul sănătății popu
lației.

Prof. dr. Vasile FICA
directorul spitalului Brincovenesc

Controlul calității medicamentului

FORME MODERNE DE SERVIRE
1N MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM

Dispensare-policlinici pe platforme 
industriale

Consider că ar fi bine ca legea 
să prevadă organizarea în cadrul 
platformelor industriale ale locali
tăților a unor dispensare-policlinici. 
După părerea noastră, existența 
unei unități sanitare de acest fel 
pe o platformă industrială ar con
tribui, printre altele, la o mai bună, 
folosire a personalului sanitar afec
tat întreprinderilor concentrate în 
zona respectivă. Centrul de greuta
te al activității cadrelor de specia
litate va trebui să rămînă la nive
lul întreprinderilor — atribuțiile 
dispensarelor medicale fiind clare 
în acest sens. Totodată, pe baza 
unui program judicios întocmit, a-

celeași cadre vor putea asigura 
gărzi medicale pe platforma indus
trială pentru toate cele trei schim
buri de lucru.

Periodic, aici va putea fi organi
zată asistența medicală cu partici
parea specialiștilor din spitale. De 
asemenea, se pot iniția și finaliza 
mai bine acțiuni concentrate pe o 
anumită problemă, de interes gene
ral, specifice pentru zona industria
lă respectivă.

Inginer Gheorghe STAN
directorul Combinatului
de prelucrare a lemnului Focșani

Unde, cit timp și cum pregătim 
absolvenții

O problemă deosebit de impor
tantă este aceea, stipulată in proiec
tul de lege, privind stagiul pe care 
trebuie să îl efectueze absolvenții 
după terminarea facultății. în uni
tăți medicale, spitalicești cu expe
riență foarte mare. Stagiul trebuie 
făcut în primul rînd în centrele uni
versitare și la nivelul reședințelor 
de județ, la spitalele județene, unde 
există specialiști cu o bogată expe
riență profesională si o practică în
delungată. care îi pot aiuta ne ab
solvenți în pregătirea lor. Tînărul 
medic are nevoie însă de cunoștințe 
mai bogate de medicină internă. El 
trebuie să știe să facă o ..trimitere" 
corectă a bolnavului către un spe
cialist, pentru că un internist nu 
poate fi și O.R.L.-ist și chirurg și 
endocrinolog etc., dar medicină in

ternă trebuie să știe foarte bine. 
Cum văd eu această pregătire? Cred 
că sint necesari cel puțin 2 ani de 
pregătire a absolvenților în marile 
clinici specializate, unde să capete 
cele mai noi cunoștințe, și anume, 
în următoarele specialități medicale: 
medicină internă, ginecologie, ob
stetrică. chirurgie, pediatrie, boli in- 
fecțioase. Este foarte bine ca stagiul 
la ginecologie si obstetrică să fie 
mai lung, deoarece la o populație 
în creștere, ca a noastră, cresc 
solicitările în acest sector. Or. în 
prezent stagiul pe care îl efec
tuează un student în. anul VI este 
insuficient. Susțin deci, ca. indife
rent de ce va face mai tîrziu vii
torul absolvent aceste specializări 
să fie foarte bine cuprinse. Legat 
de modalitățile de satisfacere a

Proiectul legii privind asigurarea 
sănătății populației pune și în fața 
lucrătorilor din industria chimică 
sarcini sporite în direcția îmbună
tățirii tehnologiilor de fabricație și. 
firește, a creșterii calității medica
mentelor. Pînă acum, controlul cali
tății produselor intermediare pe 
care le fabricăm noi, aici, la Ora
dea, era efectuat de specialiști de 
la Inspectoratul județean' pentru 
controlul calității produselor. Noul 
proiect de lege prevede că Ministe
rul Sănătății controlează în între
prinderile de medicamente și pro
duse biologice de uz uman respec
tarea fazelor proceselor tehnologice

de fabricație, asigurarea calității 
materiilor prime, produselor inter
mediare și finite. Este limpede că 
nu s-a avut in vedere o înmulțire 
a organelor de control, ci o per
fecționare a controlului, ca acesta 
să fie cit mai calificat. Considerăm 
necesar să se precizeze expres în 
lege prin ce unități de specialitate 
ale Ministerului Sănătății se va 
exercita controlul calității medica
mentelor.

Ing. Teodor CLADOVAN 
directorul întreprinderii chimice 
„Sinteza" din Oradea

Magazinele cooperativelor de con
sum oferă un sortiment bogat de 
tricotaje, confecții, galanterie, ma- 
rochinerie. încălțăminte pentru 
adulți, adolescenți și copii. Maga
zinele tip Supercoop și Supermaga- 
zin dispun de suprafețe mari de 
vînzare, care permit etalarea măr
furilor in scopul alegerii libere a 
acestora. Ele desfac o gamă diver
să de confecții pentru bărbați (pan

taloni, sacouri, costume etc.) și 
pentru femei (rochii, bluze, taioare, 
jachete), o mare varietate de stofe 
și imprimeuri. Raioanele de galan
terie și marochlnerie sint bine a- 
provizionate cu eșarfe, baticuri, 
ciorapi, lenjerie, umbrele, poșete, 
sacoșe, cordoane etc.

în fotografie : Magazinul „ISTRI- 
ȚA“ din Buzău.

Educația sanitară a elevilor
Din lectura proiectului am des

prins accentul ce se pune ne acti
vitatea de prevenire și educație sa
nitară. Această orientare pune în 
fata lucrătorilor din scoli, ca edu
catori ai tinerei generații, sarcini 
deosebit de importante. Sintem che
mați să desfășurăm o muncă in
tensă de educație sanitară, să con
tribuim prin toate mijloacele de 
Care dispunem la creșterea Si edu
carea unor generații viguroase, cu 
putere de muncă si creație.

în liceul nostru, această preocu
pare se reflectă în antrenarea ele
vilor la practicarea sportului de 
masă în aer liber, organizarea de ex
cursii. acțiuni turistice si altele cu 
caracter sanitar.

Pentru desfășurarea unei activi
tăți continue de educare sanitară a 
elevilor, propun ca la capitolul III 
din proiectul de lege să se pre
vadă ca la cabinetele medicale si 
stomatologice din școli personalul 
medical. îndeosebi medicii, să aibă

o continuitate în muncă de cel pu
țin 3—4 ani. asigurindu-se astfel 
posibilitatea efectuării unor studii 
cu caracter sanitar în rîndul elevi
lor. De asemenea, la secțiunea a 
V-a din capitolul IV propun să se 
introducă la articolul 111 obligația 
și pentru instituțiile școlare, alături 
de întreprinderi, de a organiza gim
nastica de recuperare și reconfor- 
tare în timpul unor ore de curs. în 
vederea înlăturării oboselii si creș
terii randamentului în muncă. La 
secțiunea a VL-a. care se referă la 
educația sanitară a populației, să se 
prevadă obligația pentru medica 
din policlinicile de copii de a des
fășura si activitate sanitară în scoli 
prin organizarea periodică a unor 
expuneri, convorbiri, simpozioane 
etc.

Prof. Virgil F1L1MON
directorul liceului 
„George Bacovia" Bacău

Sport și gimnastică pentru 
întreaga populație

Ca medic cu experiență îndelun
gată în îngrijirea sportivilor de 
performantă, m-am putut convinge 
de rolul și importanța activității de 
educație fizică și a sportului pen
tru fortificarea organismului, pre
venirea îmbolnăvirilor, întărirea 
stării de sănătate. De aceea salut 
cu o deosebită satisfacție prevede
rile privind organizarea și perfec
ționarea activității sportive și de 
educație fizică pentru toate catego
riile populației, antrenarea în a- 
ceastă activitate a tuturor cadrelor 
de specialitate din învățămînt. Pro
pun ca și prin lege să se prevadă

dotarea tuturor unităților aparținînd 
învățămîntului școlar și preșcolar 
cu baze sportive adecvate practică
rii educației fizice și sportului in 
orice anotimp. în aceeași ordine de 
idei, menționez necesitatea dotării 
spitalelor, policlinicilor și dispen
sarelor sanitare cu săli de gimnas
tică pentru recuperarea persoanelor 
care prezintă' deficiențe în dezvol
tarea lor fizică.
Dr. BALLO B61a
medic primar tie medicină generală 
din Miercurea Ciuc

-

LOCURI DE POPAS IEȘENE

O „rețetă" comercială 
PENTRU TOATE GUSTURILE

Experiența restaurantului „Cina1' 
din Pitești demonstrează câ ospitalitatea 

si bunăvoință nu costă, dar sint rentabile

An de an. județul Iași este vizitat 
de un număr tot mai mare de 
turiști, atrași de frumusețea peisa
jelor. de numeroasele monumente 
istorice și de artă. Cooperația de 
consum oferă celor ce-si petrec 
vacanta sau drumețesc pe aceste 
meleaguri cîteva atrăgătoare locuri 
de popas. O frumoasă unitate tu
ristică este cabana „Codrii Pașcani
lor", la 9 km de Pașcani, intr-o pă
dure de fag, stejar și brad de la 
marginea localității Moțca, unde ca
zarea se face in camere confortabi
le. cu încălzire centrală. Restauran
tul unității servește un sortiment 
bogat de preparate moldovenești.

Un plăcut loc de popas ăste și 
hanul „Trei iazuri", amplasat pe 
drumul național 28 (Săbăoani — Tg. 
Frumos — Iași km 9) la marginea 
localității Mlclăușeni. în vecinătatea 
unor iazuri cu mult pește ; zii-

nic. din meniurile oferite de res
taurantul unității nu lipsește peș
tele proaspăt pescuit si pregătit 
la comandă. Pe același traseu (la 
9 km de Tg. Frumos), în stațiunea 
balneară Strunga, se află popasul 
turistic „Strunga", cu locuri de ca
zare în cabană si căsuțe.

La 22 km de Iași, pe drumul 
național 24 spre Vaslui, popasul tu
ristic „Stîna Poienii". cu căsuțe tip 
camping și un bufet, este un 
agreabil loc pentru recreare, la mar
ginea unei păduri. Apreciate de 
vizitatori sint și restaurantul 
pescăresc „Deleni", amplasat pe 
malul lacului Gurgueta, Ia 4 km 
de orașul Hirlău, ’ restaurantul 
si crama ..Cotnari" din vestita 
localitate cu același nume si com
plexul comercial și de alimentație 
publică din Tg. Frumos.

în fotografie : Hotelul „Răre- 
șoaia" din Hîrlău.

Primarul 
și-a pierdut 
autoritatea 

și încrederea 
cetățenilor

Despre Constantin 
Dobre, primarul comu
nei Aricești! Zeletin 
din județul Prahova, 
se relatau într-o sesi
zare adresată redac
ției noastre fapte în a- 
fara eticii comuniste, 
a calităților pe care 
trebuie să le dovedeas
că în muncă și în com
portarea de fiecare zi 
o persoană pusă in 
slujba obștii satului. El 
a comis abuzuri și ile
galități, iar de o bună 
bucată de vreme pro
movează un stil de 
muncă defectuos, ba
zat pe brutalitate, Izo
lare de cetățeni. Cu 
asemenea obiceiuri, se 
sublinia în sesizare, 
este lesne de înțeles că 
primarul respinge cri
tica. Oamenii nu mai 
îndrăznesc să recurgă 
la critică din pricina a- 
menințărilor și intimi
dărilor la care sînt su
puși sistematic.

Din răspunsul Comi
tetului județean Pra
hova al P.C.R.. rezul
tă că sesizarea a fost 
cercetată cu responsa
bilitate, luîndu-se mă

suri radicale. în prima 
parte a răspunsului la 
care ne referim se 
precizează că în marea 
majoritate a activității 
sale de secretar al co
mitetului comunal de 
partid și primar al co
munei, C.D. a dovedit 
preocupare în trans
punerea în viață a 
sarcinilor ce i-au re
venit. Dar, în ultima 
perioadă, se arată în 
răspuns, el a dat do
vadă de lipsă de tact 
în muncă și în discu
țiile cu cetățenii co
munei, nedovedind 
preocupare pentru a 
clarifica în mod prin
cipial și cu răspundere 
propunerile și cererile 
acestora, a creat ne
mulțumiri în rîndul 
oamenilor. Ca și cum 
acestea n-ar fi fost 
deajuns, primarul a 
început să uite de în
datoririle cu care a 
fost învestit, comițînd 
mai multe abuzuri și 
ilegalități. Astfel, în 
perioada cînd a apro
vizionat comuna cu 
conductă pentru trans
portul apei, abuzînd de 
funcția de primar, a 
„procurat" și pentru el 
40 m țeavă, fără for
me legale de cumpă
rare. în timpul cer
cetărilor a restituit 
țeava consiliului popu
lar. Asemenea abuzuri 
a mai comis și prin 
înstrăinarea unui ceas-

pendulă, care era în 
gestiunea consiliului, 
fiindu-i imputată va
loarea acestuia. Ilegal, 
a aprobat ca prin 
personalul consiliului 
popular să se gestio
neze buteliile de ara
gaz aduse în comună 
de întreprinderea de 
valorificare a produse
lor petroliere Ploiești. 
El se face vinovat și 
pentru că nu a contro
lat modul cum se fo
losesc banii încasați, 
fapt pentru care nu s-a 
putut justifica suma 
de 8 011 lei...

în încheierea răs
punsului se precizea
ză : Din cercetările e- 
fectuate s-a reținut că 
tov. Constantin Dobre 
șl-a pierdut autorita
tea și încrederea ce
tățenilor, motiv pentru 
care secretariatul co
mitetului județean de 
partid a hotărît desti
tuirea lui din funcția 
de secretar al comite
tului comunal de par
tid și primar al comu
nei și sancționarea 'cu 
vot de blam cu aver
tisment. Concluziile și 
măsurile adoptate au 
fost prelucrate în ple
nara comitetului co
munal de partid și 
sesiunea consiliului 
popular comunal, în 
cadrul celei din urmă 
fiind ales un alt pri
mar.

în confruntare:
Șl RĂSPUNSURI

Mastax L,» '<

Cercetări 
temeinice, 

măsuri eficiente
O amplă scrisoare 

trimisă redacției noas
tre relata că la Cen
trul de cercetare șl 
proiectare de pe lingă 
Centrala de rulmenți 
și organe de asam
blare — Brașov nu se 
desfășoară o activitate 
pe măsura cerințelor 
și mai ales a posibili
tăților. Se mai arată 
că organizația de par
tid nu desfășoară o 
muncă eficientă, se
cretarul acesteia pier- 
zindu-se în lucruri mă
runte.

Scrisoarea a fost cer
cetată cu temeinicie de 
către Comitetele jude
țean și municipal Bra
șov ale P.C.R., adop- 
tîndu-se măsuri meni
te să ducă la îmbună
tățirea în continuare a 
activității profesionale 
și a vieții de partid în 
această importantă u- 
nitate.

Activitatea acestui

centru — se subliniază 
în răspuns — se desfă
șoară in condiții bune, 
reușind să-și rezolve 
lună de lună sarcinile 
cuprinse în programe
le de activitate și re- 
alizînd, totodată, un 
volum de lucrări co
respunzător efectivelor 
cu care este încadrat.

Din discuțiile pur
tate cu 20 de oameni 
ai muncii de diferite 
calificări care își des
fășoară activitatea in 
acest centru de cerce
tare și proiectare, s-a 
desprins concluzia că 
în cadrul acestui co
lectiv există un climat 
sănătos de muncă, res- 
pectîndu-se normele 
de etică și echitate so
cialistă, concluzie ce 
infirmă multe din cele 
prezentate în scrisoa
rea ce ne-a fost adre
sată.

Dar în urma anali- ' 
zei efectuate s-au 
desprins și unele nea
junsuri în activitatea 
centrului, dintre care 
amintim : lipsa evi
denței activității fie
cărui om al muncii

— aceasta regăsin- 
du-se doar la nivelul 
colectivului — slaba 
preocupare pentru 
creșterea productivi
tății muncii în activi
tatea de proiectare ; 
deficiențe în organiza
rea și asigurarea do
cumentației tehnice de 
informare ; insufici
enta consultare și an
trenare a colectivului 
de muncă în soluționa
rea colectivă a unor 
probleme tehnice și 
organizatorice de ma
ximă importanță, cît 
și a unor probleme so
ciale cu care se con
fruntă colectivul de 
muncă.

Din analiza activi
tății de partid s-a des
prins concluzia că or
ganizația își desfășoa
ră activitatea în con
diții normale, respec- 
tîndu-se normele mun
cii de partid și demo
crația internă, exis- 
tînd un climat favora
bil activității ce o des
fășoară. Și în această 
activitate, cu ocazia a- 
nalizei, s-au găsit u- 
nele domenii în care

în componenta modernului com
plex comercial „Fortuna" din Pitești 
se află și restaurantul cu autoservi
re „Cina", care și-a căpătat un bun 
renume în rîndurile consumatorilor, 
în condica de sugestii întilnești 
aprecieri de felul acesteia : „Țin 
să aduc mulțumiri sincere pentru 
modul cum se pregătește mîncarea, 
pentru condițiile ireproșabile în care 
se servește. Voi reveni cu plăcere 
aici, ori de cîte ori voi trece prin 
Pitești". Semnează Ștefan Gămălie, 
șofer la Biroul de turism pentru ti
neret Dolj.

Ion Comănescu. unul din cei doi 
responsabili, ai unității, om cu expe
riență în comerț, ne spune:

— în fiecare zi oferim, la alegere, 
50—60 de meniuri, din care 85 la 
sută sînt din producție proprie. Sînt 
mîncăruri pentru toate gusturile și 
vîrstele, multe dintre ele rezultate 
în urma unor testări minuțioase ale 
preferințelor consumatorilor.

— Pentru azi. de exemplu, cite me
niuri serviți si cînd ați început pre
gătirea lor ?

— Azi avem 60 de meniuri. Dar 
poftiți lista și puteți indica orice scrie 
pe ea. Pentru micul dejun avem 
ceaiuri (chiar și dietetice), omletă, 
minuturi la capac din măruntaie, lac
tate. La prînz sînt 30 de meniuri rea
lizate din carne in combinație cu alte 
materii prime și cu bogate garnituri 
de legume și alte 30 realizate în ex
clusivitate din legume, paste făinoa
se, pescărie și lactate. Avem cîteva 
feluri de supe și ciorbe, tocană, sar
male, varză, fasole, chifteluțe, dife
rite dulciuri, băuturi răcoritoare și 
bere la halbă. în ce privește pregă
tirea mincărurilor o începem, cum se 
zice, cu noaptea-n cap, totdeauna în 
prezența mea sau a colegului de 
schimb, oricît am pleca seara de tîr
ziu acasă. Un bun șef de imitate 
— așa cum cerea secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. la recenta Consfătuire pe 
țară a oamenilor muncii din co
merț — nu trebuie să se mulțu
mească numai cu supravegherea în 
general a treburilor, ci să pună mîna 
cînd e nevoie, să ia parte el însuși 
la buna aprovizionare a unității și la 
servirea consumatorilor.

— Ca să realizezi zilnic un mare 
număr de preparate de bună calitate 
e nevoie de o foarte bună aprovizio
nare.

— Fără discuție. E adevărat că 
avem furnizori de stat fermi de 
la care primim produse în mod 
centralizat, pe bază de contract. 
Dar am însilozat in timpul ier
nii mari cantități de cartofi, varză, 
ceapă, rădăcinoase, care ne-au 
ajuns pînă la noua recoltă. Multe din

produse ni le procurăm direct de la 
furnizori, fără contracte.

Intervine in discuție și celălalt res
ponsabil de schimb. Marcel Simules- 
cu : „Nouă ne deschid zilnic ușa 
peste 2 500 de clienți. multi dintre ei 
in trecere prin oraș sau turiști. 
Unii sînt mai dificili. Tocmai de 
aceea am educat în așa fel persona
lul de servire. îneît să fie cit mai 
receptiv, ordonat si plin de solicitu
dine față de toată lumea. Adică, ospi
talitatea și bunăvoința să le înflorească 
zimbete pe față, căci acestea nu costă 
bani. Dar aduc bani. Ne-am preocu
pat și ne preocupăm statornic ca 
personalul, deși tînăr. să aibă și o 
calificare corespunzătoare, o compor
tare ireproșabilă. Ne-ar fi greu să 
alegem pentru evidențiere între Maria 
Nițu, Maria Voicu și Elena Ion sau 
Ana Georgescu și Elena Burcea, 
Maria Ivan si Maria Stănescu.

— Buna gospodărire reflectă și ea 
grija față de consumator.

— Desigur. Noi știm că ordinea și 
respectul față de local se mențin și 
prin... curățenie. Orice fărimitură 
este strînsă, orice față de masă 
pătată cit de puțin este Înlocuită.

Privim în jur. Fețele de masă, deși 
localul e arhiplin, sînt albe ca zăpa
da. tocmai ca ospătarele 6ă le ob
serve mai repede petele, tocmai ca 
oamenii care servesc masa să le 
cruțe. De pe nici o masă nu lipsesc 
florile. în sală sînt rezervate locuri 
pentru bătrini. pentru copii și gru
puri de excursioniști.

— Numai prin muncă, ordine și 
disciplină exemplare — ne spune Ion 
Bădescu, directorul Direcției comer
ciale a județului Argeș — colectivul 
de la „Cina" si-a cîstigat un bun re
nume în tot orașul, și nu numai 
în oraș. De altfel, în ce pri
vește vînzările, anul trecut au a- 
juns la o valoare de 7,6 milioane lei, 
cu mult peste prevederile planului 
— realizări care se mențin și in acest 
an. Aici, la „Cina", se poate, in
tr-adevăr, vorbi de muncă făcută cu 
dragoste de meserie, cu pasiune și dă
ruire. Trebuie reținut și faptul că toate 
mincărurile care se servesc aici sînt • 
de calitatea I, dar la prețuri de ca
tegoria a Il-a. După modelul „Cinei" 
am înființat în Pitești și în alte 
orașe ale județului încă 16 ospătării
cu autoservire. Ele fac parte din mă
surile de ordin general pe care le-am 
luat pentru traducerea în viață a in
dicațiilor date de conducerea parti
dului de a organiza o alimentație 
publică cit mai apropiată de cerin
țele oamenilor, cit mai rațională.

Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

munca nu se ridică 
la nivelul cerințelor.

în continuare, răs
punsul ne informează 
asupra măsurilor pro
puse a fi luate în ca
drul unității. Printre a- 
cestea, s-a preconizat 
ca activitatea tuturor 
oamenilor muncii din 
centrul de cercetare și 
proiectare să se desfă
șoare pe bază de pro
grame individuale, in 
care să se evidențieze 
sarcinile la începutul 
perioadei, cît și lucră
rile efectuate în luna 
respectivă, pentru a 
putea fi mai obiectivă 
aprecierea muncii fie
căruia și a asigura po
sibilitatea controlului ț 
să se manifeste mai 
multă preocupare pen
tru analiza și stabili
rea unor soluții care să 
conducă la creșterea 
productivității muncii 
de elaborare a proiec
telor ; s-a recoman
dat, de asemenea, îm
bunătățirea sistemului 
de documentare ; vor 
fi perfecționate stilul 
și metodele de muncă, 
prin asigurarea unor 
dezbateri și discuții cu 
colective largi, pentru 
soluționarea probleme
lor tehnice și organi
zatorice de maximă 
importanță, cit și a 
problemelor sociale cu 
care se confruntă co
lectivul. S-au luat mă
suri de îmbunătățire a 
stilului de muncă al

biroului.organizației de 
partid, prin antrena
rea unui număr mai 
mare de comuniști la 
soluționarea proble
melor, pregătirea mai 
temeinică a materiale
lor ce se prezintă în a- 
dunările generale, în
tărirea răspunderii fie

cărui comunist și sti
mularea combativității 
față de neajunsurile ce 
se manifestă.

Comitetele județean 
și municipal de partid 
Brașov vor urmări 
modul de soluționare 
a celor propuse mai 
sus.

Concis, la obiect
i

Consiliul popular al județului Mehedinți. (Ca 
răspuns la scrisoarea adresată redacției de către 
comitetul asociației de locatari din blocurile 
Al — A 2 faleză). Toate defecțiunile semna
late de locatari și de comitetul asociației de lo
catari de la blocurile respective au fost reme
diate de către I.J.C.M. Mehedinți. în ceea ce 
privește lucrările de la centrala termică, acestea 
au fost terminate și predate cu proces verbal 
beneficiarului.

Consiliul popular al municipiului Sibiu. S-a 
pus în vedere constructorului — I.J.C.M. Si
biu — de a urgenta terminarea lucrărilor, de a 
evacua excedentul de pămînt rezultat din săpă
turi, de a reface zona verde, într-un cuvînt de a 
readuce terenul din zona blocului 102, cvartal 
Hipodrom III, la starea inițială. în acest fel, se
sizarea cetățeanului Ilie Lungu va fi soluțio
nată favorabil.

Consiliul popular al municipiului Alba Iulia. 
(Ca răspuns la scrisoarea tovarășului Nae Marin), 
în scopul reducerii poluării sonore produse de a- 
gregatele de la magazinul din Bulevardul Tran
silvaniei, s-a procedat la schimbarea, motoarelor 
de la compresoare. De asemenea, prinderea com- 
presoarelor la fundații s-a efectuat prin inter
mediul unor plăci de cauciuc și pîslă minerală. 
A mai fost executată și o cutie din polistiren 
expandat, în vederea atenuării zgomotului.

Neculai ROȘCA
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AUTOCONDUCEREA Șl AUTOGESTIUNEA
se sprijină pe interesul întregului colectiv de a munci 
mai bine și a cîștiga mai bine, pe acțiunea cotidiană

de bună gospodărire la fiecare loc de muncă
întreprinderea de rulmenți Alexandria. Controlul calității produselor — o activitate de mare răspundere 

Foto : S. Cristianpentru 
munci toa- 

vieții eco- 
o condiție' 

cu succes 
multilateral

Acționind cu consecventă 
creșterea rolului clasei 
re în toate sferele 
nomico-sociale — ca 
primordială a edificării 
a societății socialiste 
dezvoltate in patria noastră — parti
dul a adoptat in ultima vreme un 
complex de măsuri in vederea 
perfecționării si dezvoltării autocon
ducerii si autogestiunii muncitorești, 
pe baza unor forme și instrumente, 
a unor structuri si mecanisme cu 
totul noi, revoluționare, de conducere 
a intreprinderilor.

Stabilirea producției nete ca indi
cator principal al îndeplinirii pla
nului. dreptul conducerilor de între
prinderi de a întocmi planul și bu
getul in raport cu capacitățile și po
sibilitățile fiecărei unităti. asigu
rarea participării oamenilor muncii 
la beneficii, inclusiv la cele obținute 
din comerțul exterior — toate aces
tea reprezintă in egală măsură o 
problemă economico-financiară si 
una politică. Practic, în fata organi
zațiilor de partid se ridică sarcini 
noi legate de asigurarea manifestării 
mai largi, mai viguroase a democra
ției muncitorești si. in primul rînd. 
de ridicarea pe un plan mai inalt 
a activității consiliilor oamenilor 
muncii.

In această privință, Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R. acționează pen
tru ca organizațiile de partid să se 
implice permanent si nemijlocit in 
întreaga activitate economico-socia- 
lă. militind pentru creșterea rolului 
si eficientei consiliilor oamenilor 
muncii, pentru îmbunătățirea activi
tății fiecăruia dintre membrii aces
tor foruri de conducere colectivă.

Se extinde tot mai mult, in prac
tica noastră, metoda analizelor fă
cute de biroul și secretariatul comi
tetului județean direct în întreprin
deri. instituții si sectoare de produc
ție privind aspectele majore ale acti
vității practice. Aceste dezbateri la 
fața locului, care au nu numai un ca
racter economic, de producție, ci și un 
pronunțat caracter politic, dinamizează 
consiliile oamenilor muncii, stimulea
ză spiritul de inițiativă și de răspun
dere al membrilor acestora în înfăp
tuirea sarcinilor complexe ce le stau 
în fată. Acest sprijin, acordat cu 
consecventă. în mod direct si nemij
locit. ajută consiliile in perfecționa
rea stilului lor de lucru, permițîn- 
du-Ie să pună mai deplin în valoare 
experiența si inițiativele prețioase, 
înțelepciunea colectivelor muncito
rești. propunerile cu 
de generalizare.

Cu bune rezultate 
tuirile. intîlnirile de 
rile de experiență cu reprezentanții 
oamenilor muncii, organizate perio
dic. pe baza unui program întocmit 
cu grijă. Comitetul județean de 
partid analizează cu regularitate 
activitatea consiliilor oamenilqr mun
cii. felul in care aleșii maselor iși 
îndeplinesc mandatul încredințat.

urmărind să sporească autoritatea si 
responsabilitatea acestora, competen
ta lor in fundamentarea deciziilor, 
fermitatea si consecventa în apli
carea lor in practică potrivit norme
lor democrației muncitorești, in le
gătură strinsă cu masa muncitorilor 
si pe temeiul unei largi si neîn
trerupte consultări.

Cu citva timp în urmă, biroul co
mitetului județean a analizat, in 
prezenta unui larg activ din eco
nomie. concluziile desprinse dintr-un 
control efectuat de activiști de partid 
în 41 de unităti industriale, de con
strucții. transporturi si agricultură 
privind preocuparea consiliilor oame
nilor muncii pentru perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă. Acest

mic-finaneiar. dispunînd de un bogat 
bagaj de cunoștințe atit economico- 
financiare, cit si din domeniul știin
ței conducerii. împuterniciți! mase
lor pot avea o viziune de ansamblu 
asupra activității din unitatea respec
tivă. se pot pronunța în cunoștință 
de cauză asupra problemelor care se 
cer soluționate, dovedindu-se în mă
sură să acționeze personal și să-i 
antreneze și pe ceilalți la realizarea 
a ceea ce s-a stabilit. Iată de ce pu
nem un accent deosebit pe pregătirea 
complexă. multilaterală, în primul 
rînd a membrilor consiliilor oameni
lor muncii. în unele unităti econo
mice — ..Electroputere". întreprinde
rea de confecții. întreprinderea de 
electrocentrale. Combinatul chimic —

În centrul atenției organizațiilor 
de perfecționarea stilului 

și metodelor de lucru 
ale consiliilor oamenilor muncii

o largă putere

folosim constă- 
lucru. schimlHi-

prilej a fost din plin folosit pentru a 
reliefa și răspîndi larg experiența va
loroasă în conducerea colectivă șl 
perfectionarea activității productive 
prin traducerea în viată a progra
melor speciale de măsuri existente în 
unități, mai buna gospodărire a re
surselor interne, mai prompta sesi
zare si generalizare a noului. Con
comitent au fost dezvăluite în acti
vitatea unor consilii — de pildă, la 
întreprinderea de piese turnate Băi- 
lești. întreprinderea județeană de le
gume și fructe — unele fenomene de 
rutină și inerție, manifestări de auto- 
multumire. linsă de operativitate si 
de gîndire creatoare. Pentru elimi
narea unor asemenea neajunsuri, care 
constituie frîne in activitatea de con
ducere, în obținerea unor rezultate 
superioare de către colectivele res
pective. au fost adoptate în primul 
rînd măsuri politice, menite să im
prime un stil de lucru democra
tic, dinamic, elastic si eficient aces
tor organisme de conducere demo
cratică.

Desigur, a fi ales al maselor în a- 
cest adevărat stat major al conduce
rii colective care este consiliul oa
menilor muncii înseamnă nu nu
mai o mare cinste, ci și o înaltă răs
pundere socială — aceea de a face 
totul pentru ca organul colectiv al 
democrației muncitorești să-și înde
plinească integral funcțiunile si în
datoririle stabilite prin legislația 
noastră socialistă. Aceasta depinde 
însă nemijlocit de gradul de pregă
tire politico-ideologică si economică 
al membrilor consiliilor oamenilor 
muncii, al colectivelor în întregul lor. 
Numai cunoscind temeinic politica 
partidului, intelegînd bine noile ho- 
tăriri adoptate în domeniul econo-

s-au institutionalizat sisteme unitare 
de pregătire a membrilor consiliilor 
oamenilor muncii. Periodic, pe baza 
unui program și a unei tematici, lec
tori-specialiști dau consultații, tin 
expuneri, organizează dezbateri, dis
cuții aprofundate. Un asemenea sis
tem unitar există și la nivelul comi
tetului județean de partid, pe baza 
căruia pregătim trimestrial pe mem
brii consiliilor, iar lunar — pe pre
ședinții acestora, respectiv pe secre
tarii comitetelor de partid.

Dar experiența se cîstigă prin prac
tică. prin cunoașterea si însușirea a 
ceea ce este valoros în munca altora, 
prin adaosul necontenit de idei și 
gindlre novatoare. De aceea, pentru 
perioada imediat următoare avem in 
vedere organizarea unui ciclu de 
schimburi de experiență conduse de 
membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid, privind modalită-

tile concrete de acțiune ale consilii
lor oamenilor muncii din întreprin
deri. pe ramuri de producție : con
strucții de mașini, chimie, confecții,- 
industria alimentară etc. în cadrul 
schimburilor de idei ce vor avea loc 
cu acest prilej vom urmări genera
lizarea experienței ciștigate <le con
siliile oamenilor muncii, în vederea 
așezării pe o bază temeinică a 
autogestiunii si autoconducerii. rea
lizării producției fizice, creșterii pro
ductivității muncii, reducerii consu
murilor. înnoirii si modernizării pro
duselor- si a tehnologiilor. îmbunătă
țirii continue a gradului de utilizare 
a mașinilor și utilajelor — într-un 
cuvînt, a creșterii eficienței econo
mice și îndeplinirii integrale a sar
cinilor de plan. Un accent deosebit 
punem pe împărtășirea experienței 
dobindite de organismele de con
ducere colectivă pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și viață ale 
personalului muncitor.

Definitorie in activitatea de zi cu 
zi a organelor de conducere colectivă 
trebuie să fie întărirea legăturii cu 
oamenii muncii prin cele mai felu
rite căi si mijloace, cum sînt consul
tarea asupra problemelor ce se cuvin 
a fi ridicate și soluționate în consi
liu. popularizarea largă a măsurilor 
adoptate, sporirea receptivității față 
de propunerile și sugestiile for
mulate de oamenii muncii și 
aplicarea neîntîrziată a tot ceea 
ce este valoros. De aceea, stăruim 
Si vom stărui în continuare asupra 
necesității de a se statornici un con
tact permanent, deschis si fertil cu 
toti oamenii muncii, de a se încetă
țeni raporturi mai apropiate, de 
strinsă conlucrare și colaborare, spre 
a le cunoaște năzuințele, probleme
le și- nevoile și a-i face să-și însu
șească ideea majoră că misiunea de a 
conduce, a gospodări și a dezvolta a- 
vuția națională revine fiecăruia și 
tuturor, aceasta fiind, de fapt, esen
ța autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești.

Mihai BURCHESIN
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R.

Prin folosirea
Oamenii muncii din 

județul Caraș-Severin 
au obținut in prima 
jumătate a anului în
semnate sporuri la 
producția fizică, reali
zate în cea mai mare 
parte cu aceleași ca
pacități industriale, 
prin folosirea cu ran
dament ridicat a uti
lajelor tehnologice. Pe 
aceste căi, minerii din

intensivă
bazinul carbonifer al 
Aninei au extras su
plimentar peste 18 000 
tone cărbune, iar oțe- 
larii reșițeni au elabo
rat in plus fată 
planul primului 
mestru 24 000 
oțeluri aliate. La 
dul lor. 
de mașini 
Bocșa și 
au livrat

de 
se- 

tone 
rin- 

constructorii 
din Reșița, 
Caransebeș 
înainte

termen două motoare 
Diesel 
pentru locomotive, și 
peste 430 tone utilaje 
si construcții metalice, 
în aceeași perioadă, 
industria județului a 
livrat partenerilor ex
terni produse a căror 
valoare 
milioane 
mai mare fată de pre
vederile planului.

de 2 100 CP,

cu 6,4 
valută

i ȘANTIER CARE ÎNWfl DIN PROPRIILE LIPSURI

dar are nevoie de mai mult sprijin din partea
unor întreprinderi furnizoare de utilaje

In apropierea scadenței la o nouă 
și importantă capacitate productivă 
din cadrul Combinatului metalurgie 
din Tulcea — este vorba de extin
derea uzinei de alumină — RITMUL 
DE LUCRU se află într-o continuă 
și vizibilă creștere. Constructorii și 
montorii acționează energic, cu ho- 
tărire pentru incheierea tuturor lu
crărilor de care depinde reușita mo
mentului inaugural. în ansamblu, se 
poate aprecia că 
STADIUL LU
CRĂRILOR este 
destul de avansat, 
in progres față de 
primul trimestru 
al acestui an. Mai 
ales că. în ultima 
perioadă de timp, 
pe șantier s-au 
înregistrat adevă
rate producții-re- 
cord. în mai pu- 

.țin de două luni, 
constructorii au 
terminat secția de 
calcinare, consi
derată drept unul 
dificile

de lucru, întărirea ordinii și disci
plinei în muncă, sporirea gradului de 
mecanizare a lucrărilor și, strîns le
gat de aceasta, de folosire a utila
jelor de construcții.

Un început bun pentru redresarea 
hotărîtă și totală a situației lucră
rilor, terminarea lor rapidă și pu
nerea in funcțiune a noii capaci
tăți a combinatului. Măsurile men
ționate, necesare fără discuție, nu

du-1 chiar pe producător în procu
rarea unor materiale". (Gavrilă Pop, 
inginer-sef al combinatului).

O întreprinderea mecanică de u- 
tilaj chimic din București, pentru 6 
dispozitive de agitare care trebuiau 
livrate la data de 30 decembrie 1977. 
Do asemenea, aceeași întreprindere 
mai are de livrat două separatoare 
de aburi cu termen expirat — 30 
martie 1978. ..

INVFWTIII FUM V CJ I I | IHC naaidi sem8stru

• Stadiul și ritmul lucrărilor
• Preocupări și direcții de acțiune

Pe șantierul Combinatului metalurgic
dintre cele mai 

și complexe obiective ale 
investiției, după care montorii, a- 
parținînd Trustului de montaj pen
tru utilaj chimic din București, au 

' ridicat și centrat tronsoanele cupto
rului rotativ în decurs de numai o 
lună și jumătate, față de patru luni, 
cit prevedeau graficele de execuție. 
La rindul său, beneficiarul investi
ției a preluat și realizat în între
gime montajul utilajelor la secția 
filtrare albă. Eforturi și rezultate 
milare consemnăm, de asemenea, 
secțiile de leșiere și măcinare.

Evident, toate aceste realizări 
fapte de muncă scot clar în eviden
ță preocuparea insistentă și comună 
a factorilor de pe șantier pentru îm
bunătățirea , radicală a situației lu“ 
crărilor. aflate cu cîteva luni în urmă 
intr-o situație dificilă. S-au adoptat 
măsuri ferme pentru organizarea măi 
rațională a activității la fiecare punct

si
la

și

Foto : A. PapadiueIn cooperativa agricolă Vădeni, Ta in majoritatea unităților agricole din județul Ialomița, se lucrează intens la recoltarea orzului

sînt insă și suficiente. Dovada ? 
GRAFICELE REESALONATE DE 
EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, stabi
lite în cursul lunii aprilie, la indi
cația și cu sprijinul comitetului ju
dețean de partid, n-au fost îndepli
nite integral. Se înregistrează încă 
rămîneri în urmă apreciabile la prin
cipalele secții care condiționează in
trarea în funcțiune a obiectivului : 
calcinare, leșiere, măcinare, turnul de 
răcire al centralei termoelectrice ș.a.

Care sînt DIRECȚIILE PRINCIPA
LE DE ACȚIUNE necesare în vede
rea recuperării în timp util a tuturor 
restanțelor ? în primul rînd, elimina
rea cu desăvîrșire a muncii în salturi, 
practică ce se mai întâlnește, destul 
de frecvent, pe șantier! în al doilea 
rînd, completarea efectivelor actuale 
de constructori șl montori, perma
nentizarea lucrului in două și trei 
schimburi.

în aceste condiții, mai rămine în 
suspensie o problemă deosebit de 
importantă : lichidarea restanțelor in 
livrarea utilajelor tehnologice. Prin 
intermediul „Scînteii", colectivul în
treprinderii, beneficiarii și montorii 
fac un apel tovărășesc următorilor 
furnizori de utilaje :
• întreprinderea „Independența" 

din Sibiu, pentru 3 separatoare și 9 
preîncălzitoare, cu termene de li
vrare la 30 aprilie a.c. „Am
bele repere nu sint încă pregătite 
pentru a fi livrate, deși ne-am in
teresat indeaproape de ele, ajutîn-

IN JUDEȚUL IALOMIȚA Organizarea secerișului
- - - — - *

bună!
Dar poate și trebuie să fie foarte bună!

• Pentru ca mijloacele de trans
port mecanice să poată fi folosite 
exclusiv la transportul boabelor, pen
tru eliberarea terenului de paie au 
fost concentrate peste 2 200 atelaje.

• Activitatea bazelor de recepție 
se desfășoară ..non-stop" — în trei 
schimburi — ceea ce asigură reducerea 
staționărilor si creșterea randamen
tului de utilizare a mijloacelor de 
transport, care fac 
trei drumuri ne zi.

Eficienta acestor 
monstrată de faptul 
iulie, mai era de strîns recolta 
orz de pe circa 3 000 hectare, 
acest fel se vor asigura condiții 
la secerișul griului, unde volumul 
lucrări este mult mai mare, să 
folosite. încă de la început, toate 
combinele si celelalte , utilaje, astfel 
incit lucrările să se încheie în 8—9 
zile bune de lucru.

Cu prilejul unui raid întreprins- în 
mai multe unităti agricole ne-am 
convins că măsurile stabilite de co
mandamentul județean se înfăptuiesc 
întocmai. Luni dimineață. în multe 
zone ale județului, a plouat. Totuși, 
imediat ce soarele a zvîntat lanurile, 
s-a trecut cu toate forțele la recoltat. 
La cooperativa agricolă Vlădeni, 
care a cultivat 1 000 hectare cu orz, 
Pe lingă combinele proprii ale sec
ției de mecanizare, au fost aduse in 
ajutor 29 de combine C-12. 18 cupluri 
de remorci, 9 prese de balotat paie. 
Se remarcă buna organizare a mun
cii, toate lucrările executîndu-se in 
flux, iar specialiștii răspund si coor
donează direct activitatea unei grupe 
de utilaje. In acest mod se asigură 
folosirea la întreaga canacitațe a 
combinelor si a celorlalte utilaje. La 
ora 13,30. în zona ' respectivă a căzut 
o nouă aversă de ploaie întrerupind 
secerișul. Sosit între timp la fata lo
cului. tovarășul Ion Cristea. direc
torul direcției agricole, ne-a spus :

Instabilitatea vremii din ultimele 
zile, cind aversele de ploaie au al
ternat cu ferestre scurte de timp 
frumos, a solicitat lucrătorilor ogoa
relor din județul Ialomița maximă 
operativitate la recoltarea celor 
aproape. 40 000 de hectare cu orz. 
Comandamentul județean a stabilit o 
serie de măsuri pentru ca si în aces
te condiții să se realizeze un ritm 
bun de lucru care să permită înche
ierea recoltării orzului pînă joi, 6 
iulie a.e. Cu atit mai mult se impune 
acest lucru cu cit la această dată in 
multe unități agricole se va trece la 
secerișul griului. Din măsurile stabi
lite menționăm :

9 întrajutorarea cu combine, mij
loace de transport și utilaje pentru 
eliberarea suprafețelor recoltate. Ac
țiunea are loc atît intre consiliile 
intercooperatiste. cit si între acestea 
și I.A.S. Din raza S.M.A. Țăndărei și 
Lehliu combinele au fost mutate ope
rativ la cooperativele agricole Vlă- 
deni si Plevna, de la I.A.S. Ograda 
la întreprinderile agricole de stat 
Grădiștea si Vlădeni. Toate mișcările 
de combine se fac numai noaptea.

• Mijloacele de transport aparți- 
nind unităților agricole ce au înche
iat recoltatul orzului, cum sînt cele 
de la Cuza Vodă. Jegălia. Fetești, 
Borcea. Țăndărei. au fost dirijate cu 
operativitate la întreprinderile agri
cole de stat Bordusani. Stelnica, 
Grădiștea. Vlădeni si Roseți. unități 
ce au încă de transportat mari can
tităti de orz.

• In unitățile 
dilate ridicată, 
totuși, recolta 
platforme de

unde orzul are umi- 
secerișul continuă 
fiind depozitată pe 

________ ___ beton, atît la sediul 
unităților agricole, cit si la bazele de 
recepție, unde se lopătează. Așa se 
procedează la I.A.S. Pietroiu. Gră
diștea, Bordușani, cooperativele agri
cole de producție Vlădeni. Smirna, 
Scinteia, Miloșești. Luciu Giurgeni.

astfel in medie

măsuri este de- 
că, la data de 4

,.De aproape două săptămini vremea 
este instabilă. Iată de ce am grupat 
toate mijloacele pentru ca cele cîte
va’ ore bune de lucru din zi să le 
putem folosi din plin".

Bine este organizată munca si în 
cooperativele agricole Luciu. Mihail 
Kogălniceanu, Gura Ialomiței, An- 
drăsești. Scinteia. Miloșești, în între
prinderile agricole de stat Stelnica, ■ 
Călărași. Roseți. Bordușani si Gră
diștea. La I.A.S. Ograda, ferma Măr- 
culesti. s-au asigurat mijloace de 
transport in funcție de capacitatea 
de recoltare, ceea ce permite ca la 
semnalul girofarului.

buncărul este plin.
remorci 
bine si 
mers.

Acolo
lare intre lucrări si
între recoltat și transport se pierde 
timp prețios. La ferma 
tivei agricole Giurgeni 
centrate 30 de combine 
ce folos 1 S-a cîștigat
dar s-a pierdut la descărcat. îndată 
ce apare un cuplu de remorci, 4—5 
combine ies din lan și vin ciorchine 
în iurul remorcilor, pierzindu-se ast-

să se poată 
descărcatul

unde nu se

V

din Tulcea

cuplurile de 
deplasa la com- 
să se facă din -

asigură o core- 
în mod deosebit

2 a coopera- 
au fost con- 
C-12. Dar cu 
la recoltare,

care anunța că

Pentru grăbirea recoltatului, descărcarea combinelor trebuie să se facă 
din mers, ceea ce la ferma 2 a cooperativei agricole Giurgenl nu se face. 
Aici, îndată ce apare o remorcă goală, combinele sint scoase din lan 

pentru a fl descărcate

fel minute prețioase. Asemenea 
neajuns putea fi înlăturat dacă șeful 
fermei, ing. Titina Ungureanu. nu ar 
fi făcut doar act de prezentă în cîmp 
si ar fi organizat ca descărcarea corn- . 
binelor să se facă din mers, asa cum 
s-a stabilit. La orz, s-a dovedit că 
este imperios necesar să se asigure 
mijloace de transport suficiente, 
strict corelate cu capacitatea zilnică 
de recoltare. Spunem aceasta deoare-, 
ce acolo unde nu s-au asigurat sufi
ciente mijloace de transport s-a a- 
juns la situația ca orzul să fie de
pozitat temporar în cîmp, așa cum de 
altfel am întîlnit la cooperativa agri
colă Giurgeni, ferma 2, și la coopera
tiva agricolă Luciu. De altfel, în ju
deț există circa 20 000 tone de orz 
depozitate pe cîmp.

Toate acestea demonstrează că mo
dul cum a fost organizat secerișul 
la orz a dat. în general, bune rezul
tate. că se poate trece la recoltarea 
griului. Pentru buna desfășurare. în 
ritm susținut, a recoltatului se cere 
să fie însă soluționate si cîteva pro
bleme : '

• Se impune aprovizionarea cu 
carburanți a unităților de mecanizare 
a agriculturii în conformitate cu gra
ficul de livrări stabilit. Tactica de
pozitelor PECO de a livra ..cu pipe
ta" cantităti mici de motorină, care 
nu ajung decît de azi ne mîine. mai 
frinează ritmul lucrărilor. De altfel, 
din repartiția pe trimestrul al doilea 
nu s-au livrat pentru stațiunile de 
mecanizare a agriculturii 1 600 tone 
motorină, unitățile avînd 
torină pentru cel 
activitate.
• Se constată

pentru remorci si ____
actuală sînt imobilizate din această 
cauză 120 de remorci.

mult
stoc de mo- 
trei zile de

anvelopelorlipsa
tractoare. La ora

Aurel PAPADIUC 
Mihai V1ȘO1U

• Combinatul 
de construcții do 
mașini din Bislri- 
ța-Năsăud. pen
tru 1 electrofil- 
tru pentru care 
furnizorul a ce
rut decalarea ter
menului de livra
re de la 30 martie 
a.c. la 
a.c. în 
început 
dar nu 
intrării

30 iunie 
prezent a 

livrarea, 
în ordinea 
la montaj.
★

Ce demonstrea
ză evoluția lucrărilor de ne șan
tierul marelui 
cea 1 
tatea 
a tuturor 
țiune stabilite în 
constructori, montori, beneficiari și 
furnizorii de utilaje. Adoptarea lor 
s-a făcut în urma unor temeinice și 
realiste analize privind capacitatea și 
potențialul de care dispune fiecare 
dintre acești factori. Revirimentul în
registrat în ultimul timp vine să 
confirme o dată în plus realismul a- 
cestor măsuri, cit și capacitatea tu
turor celor angajați în realizarea a- 
cestei investiții de a recupera în
tr-un termen foarte scurt rămîneri
le in urmă din lunile anterioare. Fap
tul că, totuși, mai există restanțe și 
mai este încă de executat un volum 
destuL de important,,de lucrări1 nil 
se explică decît prin tendința uno
ra dintre acești factori de a-și o- 
nora doar pe jumătate angajamen
tele asumate. Concluzia se desprin
de de la sine : punerea rapidă in 
funcțiune a noii capacități a combi
natului este strict condiționată de 
seriozitatea și spiritul de răspunde
re eu care constructorii și montorii, 
beneficiarul și furnizorii amintiți 
trec de la vorbă la faptă, acționea
ză stăruitor, fără răgaz, pentru în
făptuirea integrală a măsurilor sta
bilite.

___,__ combinat din Țul- 
înainte de toate. necesi- 
îndeplinirii cu rigurozitate 

programelor de ac- 
comun de către

E. M1HĂ1LESCU
C. ANTONESCU

CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

(Urmare din pag. I)
gramului de creștere a nivelului de 
trai al poporului. De asemenea, pen
tru traducerea în viață a Programu
lui de reducere a șăptămînii de lu
cru este necesară, in primul rînd, o 
creștere mai accentuată a producti
vității muncii.

Cum, prin ce căi poate fi asigurată 
creșterea mai accelerată a producti
vității muncii 7

ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI ȘI FO
LOSIREA RAȚIONALA A FORȚEI 
DE MUNCA constituie, așa cum o 
atestă experiența a numeroase în
treprinderi, o pîrghie importantă de 
sporire a productivității muncii. în 
ce privește măsurile concrete ce tre
buie luate în acest scop, găsim pre
țioase orientări în indicațiile pe 
care le-a dat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul recentelor vi
zite de lucru întreprinse în Capitală 
și in mai multe județe ale țării. 
Ele vizează, în principal, fun
damentarea corespunzătoare a nor
melor de muncă și determina
rea riguroasă a sarcinilor de servi
ciu, extinderea acordului global, re
partizarea corespunzătoare a forței 
de muncă pe schimburi, folosirea in
tegrală, în mod productiv, a timpu
lui de lucru, ridicarea calificării pro
fesionale, extinderea acțiunii de po
licalificare a muncitorilor și de ser
vire a mai multor mașini, întărirea 
ordinii și disciplinei.

PERFECȚIONAREA CONDUCERII ȘI ------------------- -----------------
Așa cum 
din
tivității de programare și urmărire 
a producției, reducerea ciclurilor de 
fabricație și a perioadelor de asi
milare a produselor, precum și ritmi
citatea procesului productiv constituie 
căi sigure de sporire a productivității 
muncii. Or, dacă analizăm cu atenție 
situația reală din unele întreprinderi 
care au încheiat primul semestru al 
anului cu restanțe la producția fizi
că, nerealizîndu-și nici sarcina de 
creștere a productivității muncii, ob
servăm că, de regulă, rămînerile în 
urmă se datorează tocmai neajunsu
rilor interne în organizarea produc
ției, ceea ce a dus la dereglări și in 
organizarea muncii. Obligatoriu este 
deci ca în unitățile economice afla
te într-o asemenea situație eforturi
le să fie orientate, în primul rînd. a- 
supra lichidării acestor deficiențe, 
organizării științifice a producției, 
sub numeroasele sale aspecte — de 
la aprovizionarea la timp și în canti
tățile corespunzătoare cu materii 
prime, materiale și semifabricate a 
locurilor de muncă, pînă la activita
tea de expediere a produselor finite.

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE 
ÎNCĂRCATE DEPLIN, UTILIZATE 
RAȚIONAL. Valoarea fondurilor

ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI, 
ne-am convins cu toții 

practică, îmbunătățirea ac-

fixe din economie se ridică astăzi 
la sute de miliarde de lei, din 
care circa 60 la sută sint ca
pacități puse în funcțiune în ul
timii șase-șapte ani, deci, cu un 
grad de tehnicitate superior. Folosi
rea intensivă, deplină a acestui uriaș 
potențial productiv este de natură să 
permită creșterea impetuoasă, in 
continuare, a productivității muncii 
— peste ritmurile prevăzute în pla
nul cincinal. Pe această cale putem 
să obținem zi de zi, decadă de deca
dă, lună de lună sporuri tot mai 
mari de producție, aducindu-ne ast
fel o contribuție tot mai mare la 
creșterea mai rapidă a avuției socie
tății, a venitului național. Pentru a- 
ceasta, în toate unitățile industriale 
trebuie să se asigure 
maximum a mașinilor 
organizarea 
acestora in 
tehnice de 
respectarea 
cerințelor unei funcționări în deplină 
siguranță a instalațiilor tehnologice, 
atingerea mai rapidă a parametrilor 
proiectați la noile obiective de in
vestiții, introducerea în circuitul pro
ductiv a utilajelor nefolosite.

PROMOVAREA INTENSA A ME
CANIZĂRII ȘI AUTOMATIZĂRII. 
Analizind cauzele nerealizării planu
lui la productivitatea muncii în pri
mul semestru, se constată că în mul
te unități constructoare de mașini a- 
cestea țin de nerealizarea măsurilor 
tehnice, de extindere a mecanizării 
și automatizării. Este clar că fără a- 
plicarea întocmai, lună de lună, a 
programelor de mecanizare și auto
matizare, de promovare a tehnolo
giilor înaintate nu poate fi conce
pută atingerea unor randamente su
perioare in muncă. Se poate spune 
că in acest domeniu al promovării 
progresului tehnic nu există limite 
în nici o întreprindere. Prin simple 
lucrări de mecanizare a unor opera
țiuni — îndeosebi din domeniul 
transportului intern, turnătorii și din 
sectoarele prelucrătoare — se pot 
obține salturi de-a dreptul specta
culoase 
muncii, 
pozitive 
niu in

încărcarea la 
și utilajelor, 

temeinică a exploatării 
conformitate cu normele 
întreținere și reparare, 

cu rigurozitate a tuturor

în creșterea productivp’tii 
Esențial este ca experiențele 
existente în acest dome- 

diferite întreprinderi să fie 
mai operativ popularizate și genera
lizate.

Avem sarcini deosebit de mobiliza
toare în acest al doilea semestru 
pentru realizarea prevederilor de 
plan in ceea ce privește creșterea 
productivității muncii. Dar prin mun
ca și strădaniile noastre, printr-un 
plus de dăruire și disciplină în mun
că, printr-o riguroasă organizare și 
înalt spirit gospodăresc vom putea 
raporta, la sfîrșitul acestui an hotă- 
rîtor al cincinalului, că aceste sar
cini au fost nu numai îndeplinite, ci 
și depășite I
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în dezbaterile Colocviu
lui național de dramatur
gie. organizat de curind la 
Clui-Napoca de către Uniu
nea scriitorilor, s-au făcut 
numeroase referiri la dra
ma istorică. Unele din a- 
cestea au analizat în mod 
teoretic și critic situații e- 
xistente ; altele au emis su
gestii și deziderate, punînd 
lucrurile în lumină pros
pectivă. Rîndurile de fată 
îsi propun nu să recenzeze 
propriu-zis chestiunile dis
cutate. ci să puncteze as
pecte caracteristice ale cli
matului ideatic care le-a a- 
dăpostit ; implicit, să le 
sublinieze si oportunitatea.

Drama istorică înregis
trează sub ochii noștri, atît 
la noi. cît si pe alte meri
diane ale culturii, o puter
nică si semnificativă reve
nire în actualitate. Motiva
rea fenomenului nu este 
numai de ordin strict lite
rar. Ea se înscrie într-o 
conjunctură mai cuprinză
toare ; criteriul istoric, azi, 
este' învestit în judecățile 
lumii cu noi puteri de cu
noaștere. iar filozofia social- 
politică a vremurilor noas
tre îi atribuie un plus sen
sibil de autoritate axio
logică.

Drama istorică. în felul 
descriptiv și colorat cum o 
vedea mentalitatea roman
tică sau asa cum a fost 
concepută Ia noi în spirit 
sămănătorist, reprezintă o 
etapă depășită. Cea care îi 
ia locul este mai • adîncă. 
mai reflexivă, mai scrută
toare. Nu ar mai fi de 
aiuns. anume, să ni se vor
bească despre istorie ; im
portant. acum, este să ne si 
simțim în istorie. Interesul 
arheologic, ca si plăcerea de 
a colecționa relicve, sînt 
ce sînt și cît sînt. Faptele 
istoriei însă reclamă mai 
mult decît să fie contem
plate pur si simplu ; con
ținuturile si înțelesurile lor 
comportă cunoaștere, pre
luare activă și gînditoare, 
construcție și eficientă 
rală. Oricînd, desigur, 
constituirea își va avea 
tificarea. utilitatea și 
ritele ei ; e necesar
ca istoria să fie si intero
gată. Aceasta, și ca un a- 
devăr evident prin el în
suși. si ca implicație de re
ferință în configurări spi-

rituale la ordinea zilei. 
Trecutul nu este un lucru 
încheiat ; un lucru anume, 
cu contururi șterse si în
depărtate, ieșit în întregime 
sau pe cale de ieșire din 
orbita actuală a ritmurilor 
de viată. Dimpotrivă ! Epo
ca de fată — aceasta, mai 
cu seamă ! — este în mă
sură să confirme acest ade
văr. Atîtea revendicări, 
procese si opțiuni, din cîte 
stăruiesc astăzi pe agenda 
de gîndire si de organizare 
a lumii contemporane, au 
nevoie în lupta, afirmarea 
ori în împlinirile lor și de 
argumentul istoric. Mai

conferi prezentul. Drama 
istorică deci trebuie să fie 
si dramă contemporană. A- 
cesta nu este un paradox ; 
este adevăr în creștere, in
tegrare. implicație dialecti
că într-o formă literară cu 
răspunderi 
complexe 
umanității.

Lucrurile 
opresc aici, 
punct încep
sească condițiile delicate și 
greutățile reale ale proble
mei. Actul de contempora- 
neizare. inclus după cum 
am văzut in datoriile dra
mei istorice, nu se poate

multiple si 
în reflectarea

însă nu se 
Abia din acest 
să se deslu-

si a neologismului contem
poran ; o mai largă folosire 
a simbolului si a metafo
rei. ca mijloace aluzive si 
ca incitație la noutatea in
terpretării ; ieșiri din anu
mite reguli și tradiții în 
practica teatrală a genului; 
înlocuiri ale scenografiei 
realiste cu elemente stili
zate si procedee ideatice ; 
in genere, o ambiantă dra
matică cu mai multe arti
culații si mai multă mobi
litate intimă, asa incit .în 
cunrjnsul ei intervenția re
gizorală să nu se limiteze 
la vechiul ei practicism ru
tinar, ci să însemne o ini-

Modalități contemporane
în teatrul istoric

mo- 
re- 

jus- 
me- 
însă

precis : au nevoie si de o 
încredere aparte, unică si 
neînlocuibilă in felul ei, 
aceea pe care le-o poate 
da simbioza morală dintre 
acest argument si agregări 
ale contemporaneității.

Trebuie să recunoaștem 
că noua noastră dramatur
gie istorică, pe linia de 
căutări și realizări ascen
dente pd care se află în 
prezent. îsi însușește cu 
pertinentă si cu simt filo
zofic aceste înțelesuri. Se 
produce, efectiv, o intero
gare în sensul arătat mal 
sus. O interogare — putem 
adăuga — nu de tip abstract 
sau cazuistic, ci de factură 
pozitivă, cu pătrunderi și 
ancorări robuste în realita
te. Trecutul este trecut, adi
că este valoare de adevăr și 
valoare revelatorie, nu ca 
să troneze de la distantă și 
să-și celebreze în izolare un 
cult propriu, ci ca să intre 
cu elementele, cuceririle și 
puterile lui intrinseci 
tr-un proces continuu 
creator al dezvoltării, 
tablele de justificări 
trecutului, neapărat, sîntem 
ținuți să înscriem si pe a- 
celea pe care i le poate

in
și 
în 

ale

Opinii de 
prof. univ. dr.

Ion ZAMFIRESCU

produce de la sine. El tre
buie cucerit prin reflecție 
si ordonare. Aceasta presu
pune cunoaștere, capacitate 
de interpretare, discemă- 
mint. Privit de la distantă, 
s-ar putea ca faptul să pară 
simplu : fondul lui însă 
este confruntat cu nesfirși- 
te greutăți.

Contemporaneizarea pre
supune din capul locului 
deschideri și libertăți. Ni
mic mai firesc decît ca 
multe din acestea să produ
că mirare ; în unele cazuri, 
chiar dezacord. Nu în
seamnă însă că proce
sul va trebui oprit ; drep
turile și posibilitățile lui 
țin de legi imprescriptibile 
ale progresului. Iată. într-o 
schematică enumerare, cite- 
va din aceste deschideri și 
libertăți : schimbări de stil, 
factură si structură drama
tică ; modificări de limbaj, 
cu renunțare la vocabula
rul sugestiv de cronică în 
favoarea vorbirii obișnuite

tiativă creatoare, o viziune 
inedită, o implantatie de 
cultură.

Toate acestea îsi au per
sonalitatea si rostul lor. Nu 
ar avea sens ca raportarea 
la situații contemporane să 
fie făcută pe portative ve
tuste. E nevoie, oricum, de 
implicații în care să simțim 
pulsația actualității. Fără 
curajul unor desprinderi și 
chiar al unor ruperi hotă- 
rite din constrîngerea anu
mitor servituti sau 
revolute, elocinta 
drame istorice ar 
mută si ideea-cheie 
temporaneizării s-ar dilua 
într-un simplu deziderat.

Pînă tinde pot să mear
gă aceste deschideri și li
bertăți 1 Condițiile, aici, 
nu se înscriu într-un ba
rem fix și programatic ; 
sesizarea lor comportă deo
potrivă judecăți cardinale 
si nuanțe sensibile. Meta
fora trebuie să semnifice, 
nu să transforme ; simbo
lul. si el. e tinut să res
pecte, nu să răstoarne limi
tele interpretării. Imagina
ția scriitorului are îngădu
ința de a schimba unele 
date lăturalnice din chipul 
și mersul evenimentelor ;

forme 
noilor 

rămine 
a con-

aceasta însă numai dacă 
schimbările operate nu al
terează ceva substantial din 
înțelesul acelor evenimente 
si din așezarea lor funda
mentală. Sînt necesare, 
cîteodată. diferite coboriri 
de pe socluri ori anume a- 
mendări ale idealizării ex
cesive : acestea trebuie 
făcute cu răspundere cri
tică. nu cu cinisme, pre
zumții ori stridențe demiti- 
zante. O interpretare nouă 
nu poate alunga una mai 
veche, dacă aceasta din 
urmă s-a produs într-un 
context legitim si a reflec
tat o simțire comună. Ște
fan din drama Apus de 
soare a lui Delavrancea 
este un Ștefan popular, așa 
cum l-a văzut obștea au
tohtonă și cum a intrat in 
legenda națională ; Ștefan 
din piesa Săptămîna pati
milor a lui Paul Anghel 
este un Ștefan al culturii, 
strateg, diplomat și gîndi- 
tor politic, ne umerii căruia 
apasă o răspundere cu di
mensiuni europene. Și unul 
și celălalt reprezintă va
lori istorice și certitudini 
morale în conștiința națio
nală. Adevărul istoric nu 
are rigori si fixități de tip 
scolastic ; lasă interpretării 
libertăți largi, dar nu și li
bertăți anarhice.

Faptul istoric este com
plex. Laturile lui care se 
văd se împletesc cu multe 
altele de ordin inefabil. Is
toricul de sistem nu este 
tinut întotdeauna să se o- 
prească cu egală atentie și 
asupra acestora din urmă, 
în schimb, ele pot cădea 
în puterea de intuire si de 
exprimare a dramaturgu
lui. într-un fel deci, aces
ta scrie si el istorie. Mai 
bine zis : trebuie, chiar, ca 
și el să scrie istorie. Con
diția este importantă. Cu 
prețul ei, drama istorică 
poate fi ferită de multe pe
ricole care o pindesc : ale 
retoricii facile, ale caboti
nismului savant, ale alune
cării în parodie, ale inter
pretării specioase, ale de- 
mitizărilor din principiu.

Drama istorică se află 
azi la o răscruce în care 
spiritul vremii îi cere să-și 
ia. pe lingă răspunderi^ de 
artă, si . răspunderi filozo-

t
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII VENEZUELA

Excelenței Sale
Domnului CARLOS ANDRES PEREZ

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela, am 
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
de bunăstare și progres poporului venezuelean prieten, 
exprim convingerea că bunele relații de prietenie și conlucrare sta

tornicite între România și Venezuela vor cunoaște o continuă și tot mai 
puternică dezvoltare, spre binele și propășirea celor două țări și popoare, 
în interesul cauzei păcii, colaborării

Cu 
adresez 
sonală,

îmi

plăcerea să vă 
și fericire per-

și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tabăra republicană 
a pionierilor

0 inițiativa a comitetului de partid al Centrului 
universitar București pentru stimularea 

activității de creație a cadrelor didactice și studenților

Pitoreasca tabără republicană de 
la Gălăciuc-Tulnici, județul Vrancea, 
și-a redeschis porțile, primind cei 
dintîi oaspeți, aproape 1 000 de elevi 
și pionieri din întreaga țară. Pen
tru zilele de vacanță petrecute aici 
au fost pregătite din vreme bogate 
și interesante programe instructiv- 
educative și recreative. Pe toată du
rata vacanței de vară cunoscuta ta
bără de la Gălăciuc va găzdui peste 
6 000 de școlari din țară.

(Agerpres)

Casa științei și tehnicii
în cursul anului tre

cut, valoarea activități
lor de producție, cerce
tare și prestări de servi
cii înscrise în planurile 
de integrare ale insti
tutelor de învățămînt 
bucureștene s-a ridi- c;i ...---- - onA _•
lioane lei. O cifră 
semnificativă, concre
tizată în realizări ce 
pot fi considerate ade
vărate performanțe in 
materie. La Institutul 
politehnic au fost con
cepute și realizate 80 
noi tipuri de aparate 
și instalații prototip, 
deosebit de importante 
pentru construcția de 
mașini, microcalcula
toare de proces, ter
minale speciale pentru 
calculatoarele electro
nice. Cadrele didactice 
și studenții Institutu
lui de construcții au 
finalizat diverse cerce
tări și proiecte pentru 
construcția unor mari 
obiective industriale, 
cum sînt cele de la 
Călărași și Năvodari. 
Colegii lor de la Aca
demia de studii econo
mice au relevat diver
se modalități de spo
rire a eficienței pro
ceselor de fabricație 
la întreprinderile de 
mecanică fină și „Cri
nul" din București, la 
Combinatul chimic 
Rm. Vîlcea sau Com
binatul de oțeluri spe
ciale Tîrgoviște, au e- 
laborat sisteme infor
matice aplicate cu 
succes în activitatea 
unor institute de pro
iectări sau întreprin
deri de comerț exte
rior. Toate acestea și, 
desigur, multe altele 
sînt fapte ce exprimă 
elocvent o realitate : 
pe terenul fertil al in
tegrării cu producția și 
cercetarea, procesul de 
învățămînt a dobîndit, 
mai mult 
atributele creației, ale 
participării directe la

solutionarea unor pro
bleme practice ime
diate puse de viață, în 
care altădată școala 
nu-și putea găsi im
plicația decît la tim
pul viitor. Altfel spus. 

___ ______   integrarea a creat Con- 
cat la aproape 390 mî- dîții pentru ca " școala _ ..... .... Sg>_-Șj aducă, încă 'de

azi, o contribuție spo
rită la creșterea efi
cienței activității uni
tăților cu Care conlu
crează fructuos în pre
gătirea, pentru muncă 
și viață, a specialiști
lor de mîine.

Pe o asemenea con
cluzie se Întemeiază și 
recenta inițiativă a 
comitetului de partid 
al Centrului universi
tar București de a în
ființa, în cadrul aces
tuia. o casă a științei 
si tehnicii, menită să 
stimuleze și să fruc
tifice într-un mod su
perior potențialul crea
tor al cadrelor didac
tice si al studenților 
din Capitală, să am
plifice contribuția lor 
la rezolvarea unor
probleme majore lega
te de introducerea
progresului tehnic în 
cele mai diverse do
menii de activitate. Un 
obiectiv ambițios, dar 
pe deplin realizabil, 
întrucît. asa cum a 
rezultat limpede din 
ședința de constituire, 
înființarea casei știin
ței si tehnicii (care va 
funcționa în str. Tra
ian Vuia nr. 6) mar
chează împlinirea unui 
deziderat 
celor 
jitori 
oare 
trivit 
acest 
tar de creație științi
fică si tehnică urmea
ză să orienteze poten
țialul de care 
institutele de 
mînt superior 
pitală pentru

unanim al 
mai valoroși slu- 
ai scolii superi- 
bucurestene. Po- 
programului său. 
forum universi-

ca oricînd.
dispun 
învătă- 

din Ca- 
realiza-

rea. pe bază de cerce
tări multidisciplinare. 
a unor tehnologii și 
produse noi. cu consu
muri reduse de mate
rii prime, combustibili 
si energie si perfor
manțe tehnicO-funcțio- 
nale superioare, să 
acorde întreprinderi
lor si instituțiilor 
bucureștene interesa
te asistentă științifică 
în rezolvarea celor 
mai complexe proble
me ale activității lor. 
In acest scop se vor 
constitui colective de 
specialiști, care vor 
inventaria problemele 
majore, de mare 
tualitate 
voltarea
Capitalei, în vederea 
stabilirii unui program 
prioritar de rezolvare 
a lor. Totodată, casa 
Științei si tehnicii din 
cadrul Centrului uni
versitar București îsi 
propune să creeze un 
cadru propice pentru 
perfectionarea specia
liștilor din învățămînt, 
cercetare si producție, 
organizînd si înlesnind 
dezbateri și schimburi 
de experiență ne mar
ginea diverselor reali
zări științifice si teh
nologice cu largă apli
cabilitate în diverse 
domenii ale activității 
economico-sociale. va 
populariza prin confe
rințe. simpozioane, ex
poziții si alte mani
festări rezultatele deo
sebite obținute de ca
drele didactice si spe
cialiștii bucuresteni.

După cum se vede, 
o inițiativă ce se a- 
nunță deosebit de pro
mițătoare pentru anga
jarea școlii superioare 
bucureștene în prime
le rînduri ale bătăliei 
pentru promovarea 
noului. O inițiativă 
despre care, cu sigu
ranță, se va mai vorbi.

ac-
pentru dez- 

economiei

D. TÎRCOB

A apărut: „Era socialistă
Numărul 13, din 5 iulie 1978, al re

vistei „Era socialistă" se deschide cu 
editorialul „Comerțul socialist în con
cordanță cu programul de creștere a 
nivelului de trai al întregului popor", 
urmat de articolul „Democratizarea 
actului de conducere și rolul organi
zației de partid". Rubrica „Dezba
teri" este consacrată temei „Auto- 
gestiunea în condițiile perfecționării 
mecanismului eeonomico-financiar". 
Sînt publicate, de asemenea, artico
lele : „Contractele economice și întă
rirea autoconducerii muncitorești" ; 
„Activitate educativă militantă pen
tru afirmarea eticii socialiste" ; „Re
lațiile internaționale contemporane și 
cerințele coexistenței pașnice". La 
rubrica „130 de ani de la revoluția

nr. 13/1978

• COVASNA. In cadrul tra
diționalelor legături culturale 
dintre Republica Socialistă 
România și R. P. Ungară, Teatrul 
„Petofi" din Veszprem întreprin
de un turneu în tara noastră. 
Acest turneu este un răspuns la 
vizita din noiembrie anul trecut 
a Teatrului maghiar de stat din 
Sfintu Gheorghe. care a pre
zentat piese în mai multe ora
șe din R. P. Ungară. în cadrul 
turneului, artiștii maghiari au 
susținut trei specțacole în ora
șul Sfintu Gheorghe <— două 
piese ale unor dramaturgi con

Sportivi

m cu timpul

6,42 m.

feminină de 
fost cîstigată

a pămîntului și seismologie
Centrul de fizică a pămîntului și 

seismologie din București anunță că 
marți, 4 iulie 1978, ora 17 și 17 mi
nute și 12 secunde s-a produs un 
cutremur de pămint cu epicentrul in 
zona Vrancea, avînd magnitudinea de 
4.2 grade pe scara Richter si adînci- 
mea de 110 km. Intensitatea în zona 
epicentrală a fost de 3 grade pe scara 
Mercali... .........

Cutremurul nu a fost resimțit în 
București. Nu s-au produs pagube 
materiale.

In ultimii ani, capitala Venezue- 
lei. Caracas. îsi schimbă fizionomia 
într-un ritm vertiginos, comparabil 
cu al celor mai dinamice metropole 
de pe continentul latino-american. 
Vechile case în stil colonial sau lo
cuințele sărăcăcioase de la periferie 
cedează locul unor edificii din 
beton și sticlă, ingenios individuali
zate prin jocul liniilor și al culorilor. 
Renovarea si sistematizarea urbană 
se simt peste tot, cu excepția 
unei zone centrale din jurul pieței 
Bolivar, pavată cu mozaicuri și or
nată cu orhidee. Este zona intitu
lată sugestiv „El Silencio" (Tăce
rea). unde se păstrează relicve de 
seamă ale istoriei naționale. In 
Panteonul din mijlocul pieței iși 
doarme somnul etern Simon Boli
var. eroul national al Venezuelei 
si al altor țări latino-americane in 
lupta de eliberare de sub dominația 
colonială spaniolă. Aproape de 
Panteon se înaltă Palatul Acade
miilor. o clădire în stil neogotic, 
unde, la 5 iulie 1811. prima Adu
nare Națională Constituantă a pro
clamat independenta de stat a Ve
nezuelei.

Independența politică cucerită cu 
167 de ani în urmă avea să fie con
solidată, în perioada mai aproape 
de noi, prin ceea ce venezuelenii au 

• denumit „a doua independență", cea 
economică, care a deschis tării largi 
perspective de progres. Aceste per
spective sînt strîns legate în pri
mul rind de naționalizarea in
dustriei petrolului, principala bo
găție a Venezuelei — care-i a- 
sigură locul al cincilea in rîndul 
producătorilor mondiali — ca și a 
zăcămintelor de fier — a doua mare 
bogăție națională. Intr-un timp 
scurt, după acest moment de coti
tură în dezvoltarea economică și 
socială a Venezuelei s-au pus ba
zele unei politici energetice unitare, 
au fost construite importante obiec
tive ale industriei petrochimice și, 
gratie veniturilor mari rezultate 
din valorificarea în interesul pro
priu a țițeiului, s-au inițiat pro-

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela, marți după-a- 
miază a avut loc, în Capitală, o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea si Asocia
ția de prietenie româno-venezue- 
leană.

Cu acest prilej, dr. Marius Sala, 
șef de sector la Institutul de ling
vistică, a împărtășit asistentei im
presii de călătorie din Venezuela,

(Urmare din pag. I)

română din 1848“, este inserat artico
lul „Ideile de unitate și independen
ță națională în gîndirea și acțiunea 
revoluționarilor de la 1848". Revista 
publică consultația „Noua ordine e- 
coriomică internațională — imperati
vul trecerii la acțiuni concrete", iar 
la rubricile „Creația literar-artistică", 
„Știintă-învățămînt" sînt incluse ar
ticolele : „Implicarea artelor plastice 
în viața socială" ; „In dezbatere — 
dramaturgia și teatrul" ; „Transferul 
în producție al rezultatelor cercetării 
agricole" ; „Spre un sistem unitar și 
integrat de informare documentară". 
Revista cuprinde, totodată, obișnui
tele rubrici „Cărți și semnificații" ; 
„Revista revistelor" ; „Cuvîntul citi
torilor".

temporani maghiari („Curățe
nie generală" de Csurka Istvan, 
în regia lui Horvai Istvăn, „în
treaga viață" de Gyurko Lâszlo, 
în regia lui Petervary Istvăn) 
și piesa „Blana", aparținînd 
clasicului german Gerhardt 
Hauptman, în regia lui Ulf* 
Reiher din R. D. Germană. în 
cadrul turneului, artiștii din 
Veszprem mai susțin spectacole 
la Brașov. Miercurea-Ciuc, 
Odorheiu Secuiesc și Tg. Mureș. 
(TomSri Geza). • PRAHOVA 
A devenit o tradiție pentru mî- 
nuitorii ferăstrăului de doborît

în mod organizat, educa
rea acestui sentiment al 
locului public și să scu
tească pe 
intimitățile 
unor (la 
funcționari 
de ei inșiși și de oficiul lor.

Dar, vorba ceea, nici 
cu nefuncționarii, cu „ci
vilii" nu mi-e rușine ! 
Deunăzi, în cel mai mare 
magazin din București, 
două țărănci se tolăniseră 
pe jos, lîngă saci. Intîi am 
crezut că le e răii. Nu, 
ele stăteau pe ciment, ca 
pe țarina ogrăzii, aștep- 
tind pe o a treia și 
uitînd complet că acolo e un 
loc public. Și nu le-o amin
tea nimeni. Cum nimeni nu 
le amintește celor care in
tră cu căciula sau cu bascul 
în restaurantul curat, cu mo
chete și oglinzi, că e cazul, 
totuși, să se descopere. în
tr-un foarte distins local 
am putut vedea gentlemani 
care iși luaseră libertatea 
de a-și scoate pantofii, după 
cum n-au trecut multi ani 
de cind unii distinși sezo
nieri își închipuiau că 
strada e locul despuierii 
pînă la briu, și mănăstirile 
noastre istorice la fel. Dar 
nu trebuie să mergem așa

cumpărător de 
penibile ale 

urma urmei) 
publici, ce uită

departe ca să vedem despu- 
iati de ocazie, uneori chiar 
oficianți de tonete și comerț 
mărunt, alteori vilegiatu- 
riști care ți se ășază la 
masă, în stațiuni, exalîn- 
du-și unsorile de pe pielea 
piloasă « încît te întrebi 
dacă n-au avut niciodată 
neliniștea unei îngrădiri pe

x

și fasonat arbori din Întreprin
derile forestiere să-și demon
streze măiestria profesională în 
cadrul concursului „Pentru cel 
mai bun fasonator". Anul aces
ta, faza finală pe țară a con
cursului s-a desfășurat în pădu
rile parchetului de exploatare 
Cheia al I.F.E.T. Ploiești. Din 
cei 29 de participanți selecțio
nați la faza județeană, pe pri
mele locuri s-au clasat, în or
dine, fasonatorii Ion Luputiu. 
de la I.F.E.T. Arad, Ovidiu Ol- 
teanu, de la I.F.E.T. Ploiești, și 
Barti Geza, de la I.F.E.T. Tg.

grame vizind diversificarea pei
sajului economic. creșterea ar
monioasă a diferitelor regiuni ale 
țării.

Intre roadele cele mai evidente 
ale acestei orientări se numără in
dustrializarea accelerată a sudului, 
a regiunii Guayana. bogată în ză
căminte de fier, cupru, aur, dia
mante etc. Despre dimensiunea 
proiectelor de industrializare vor
bește, între altele, cu prisosință 
faptul că societatea siderurgică de 
stat, care a pornit nu de mult de la 
un nivel modest, urmează să atin
gă o capacitate de 5 milioane de 
tone în 1980 si de 15 milioane în 
1985. S-au dezvoltat, de asemenea, 
în ultima vreme și alte ramuri, ca 
agricultura, transporturile, construc
țiile, îndeosebi de locuințe, paralel 
cu îmbunătățirea învătămîntului și 
asistentei sociale.

In spiritul politicii 
solidaritate cu lupta 
vitale ale popoarelor 
Latină, de care ne leagă, pe lîngă 
efortul comun pentru progres și 
pace, tradiționalele afinități de 
limbă si cultură, între tara noastră 
și Venezuela se dezvoltă relații de 
strînsă prietenie si colaborare.

Un moment de cea mai mare în
semnătate in evoluția conlucrării 
reciproc avantajoase româno-vene- 
zuelene l-a constituit vizita efec
tuată acum cinci ani în Venezuela 
de tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Documentele semnate cu acel pri
lej au așezat pe temelii trainice 
raporturile reciproce, deschizind 
ample perspective schimburilor co
merciale. colaborării tehnico-știintl- 
fice si culturale. în aceeași direc
ție. întilnirea de la Caracas din 
1975 dintre președinții Nicolae 
Ceausescu si Carlos Andres Perez 
a dat un nou impuls cursului as
cendent al colaborării româno- 
venezuelene. 
reselor ambelor 
păcii si conlucrării 
națiunile lumii.

Româniel de 
si aspirațiile 
din America

colaborării 
corespunzător inte- 

popoare, cauzei 
rodnice între

V. OR OS
X

★
care a urmat 

documentare
La manifestare au

un program de 
din această 

pajtici- 
Ministerului

după 
filme 
tară.
pat reprezentanți ai
Afacerilor Externe, oameni de artă
și cultură, tineri venezueleni care 
studiază în tara noastră, un nume
ros public. Au fost prezenti Juan 
Uslar Pietrl. ambasadorul Republi
cii Venezuela la București, si mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
români în întreceri internaționale

se

Atletul Vasile Bichea 
din nou învingător

La Praga, pe stadionul unde 
vor desfășura în curind campionatele 
europene de atletism, au continuat 
întrecerile concursului internațional 
„Memorialul Rosicky". In proba de 
3 000 m obstacole victoria a revenit 
atletului român Vasile Bichea. cu 
timpul de 8’37”52/100. urmat de spor
tivii cehoslovaci M. Sisovski și 
V. Cerny. Recordmana mondială 
Helena Fibingerova (Cehoslovacia) a 
terminat învingătoare în proba de 
aruncarea greutății, cu 20,68 m, iar 
algerianul Abderrahmane Morcel a 
ciștigat cursa de 800 
de l’47”48/100.

Reamintim că proba 
săritură în lungime a 
de sportiva româncă Gina Panait, cu 
rezultatul de

„Cupa Europei" la pentatlon
Marți, în sala sporturilor de la 

Floreasca a fost programată proba de 
scrimă din cadrul competiției inter
naționale de pentatlon modern „Cupa 
Europei". Victoria a revenit lui N. 
Nikolov (Bulgaria) cu 1 056 puncte 
(29 de victorii). Au urmat în clasa
ment M. Bajan (Polonia) — 1098 
p ; O. Bulgakov (U.R.S.S.) — 1 028 p; 
T. Marczo (Ungaria) — 1 000 p ; Dobi 
(Ungaria) — 972 p ; Deri (Ungaria) 
— 972 p ; Spîrlea (România) — 944 
p etc. Pe echipe, proba a fost cîș- 
tigată de Ungaria — 3 832 p ; ur
mată de U.R.S.S. — 3 552 p ; Bulga
ria — 3 374 p ; România — 3 328 p ; 
Polonia — 3 328 p ; Anglia — 3132 
p ; R. F. Germania —. 3 076 p etc.

După desfășurarea a două probe, 
pe primul loc în clasamentul indi
vidual se află O. Bulgakov (U.R.S.S.)

care prost-insultătoare cu 
crescutul interpelează pe o- 
mul decent, muțind mai
danul (altfel in dispariție) 
din mahalale în autobuze. 
S-ar zice, după cele ce auzi 
cîteodată, că nu e un loc 
public acela, ci dosul imund 
al ogrăzii cuiva,'în care cu 
cît tonul haidamacului ev

sentiment educat mult 
ferm și mai controlat 
locului public, care e locul 
acuratetii, confortului și co
laborării publice, nu al de
jecției publice.

Cred că nu mal e nevoie 
să-1 descriu, îl cunoaște 
toată lumea, pe insul care, 
venind la cinematograf, sau

LOCUL PUBLIC
care civilizația o impune. 
Pe străzile noii și foarte 
modernei Colentine '— un 
succes al urbanismului nos
tru — nu lipsesc oameni in 
pijamale și papuci, iar pe 
palierul unui bloc pe care-1 
frecventez colocatarul iese 
in inexprimabili, cu atit 
mai înverșunat cu cît i se 
atrage mai mult atenția. 
Acest nou „proprietar" nu 
are sentimentul locului pu
blic. i se pare că totul e 
posibil și permis._ că asta 
ar fi 
putea 
asta ?

Dar 
nevrednică a sentimentului 
locului public este în con
versația din mijloacele de 
transport, în familiaritatea

libertatea, 
convinge
încălcarea

mai 
al

Cine l-ar 
că nu e
cea mai

mai agresiv și mai arțăgos, 
cu atit capătă mai multă 
autoritate. Eu nu visez ca 
autobuzele să fie precum 
cele engleze, de pildă, în 
care oamenii nici nu se a- 
ting, dar cred deplin posi
bilă stăvilirea dejecției de 
vulgarități verbale în toate 
locurile publice din țară și 
invitarea celor ce nu se pot 
reține să le părăsească 
fără întirziere. E nedrept 
cu totul ca aceste mari suc
cese în urbanizare pe care 
le vedem cu ochii să nu fie 
însoțite și de progrese co
respunzătoare in urbanita
te ; și ca această mare și 
frumoasă dezvoltare explo
zivă a locurilor publice, 
puse astăzi toate la înde- 
mîna întregului popor, să 
nu se însoțească și de un

chiar la teatru, cu iubita, 
ține să-și arate deșteptăciu- 
nea și își grohăie tare co
mentariile hître peste tăce-> 
rea celorlalți, spre amuza
mentul „ei", care chităe ca 
să nu se lase mai prejos. 
Spectacolul e compromis, 
firma localului, de aseme
nea ; ca să nu mai vorbesc 
de cei ce au în sarcină e- 
ducarea celor doi. Aceia 
însă sînt, evident, absenți 
(cum sînt absenți și profe
sorii cind aduc, neinspirat, 
din motive formale, un cîrd 
de copilași năzbîtioși la un 
spectacol grav), nu numai 
de la cinematograf, dar și 
de la îndatorirea lor fun
damentală, 
spectacolul 
lasă ușor 
trei-patru

Așa incit, deși 
e public, el se 
expropriat de 
zurbagii care îl

fac privat, al lor, și pe care 
nu i-am văzut pînă acum 
niciodată dați afară din 
locurile pe care le profa
nează cu atîta „libertate". 
Cinematograful însă nu e al 
lor, ci al colectivității, și 
colectivitatea, prin repre
zentanții ei, ar trebui să 
știe să reacționeze mai 
eficace. în definitiv, firma 
respectivului local este 
firma noastră, a tuturor.

Toată creșterea în diverși 
parametri materiali țintește 
la o creștere generală în 
civilizație. Și aceasta tre
buie obținută printr-o mai 
mare grijă a stilului în care 
tratăm tot mai frumoasele 
noastre locuri publice. E 
păcat de un hotel superb, 
făcut cu deosebit gust, dacă 
cei ce mișună fără un rost 
avuabil prin holurile și ba
rurile sale (ca neunde) au 
foarte puțin grija stilului 
acelui loc public și îl aduc 
repede la jargonul josnice
lor lor îndeletniciri. Ar fi 
păcat de somptuosul parc, 
dacă suprastructura lui ver
bală ar sfida mereu splen
doarea lui horticolă. Să 
dăm locului public, prin 
grija noastră, a tuturor, 
demnitatea pe care o pre
supune orice incintă, fie cît 
de mică, a marii noastre 
societăți socialiste.

— 2128 p. In continuare, clasamen
tul se prezintă astfel : 2. Nikolov 
(Bulgaria) —2 160 p ; 3. Bajan (Polo
nia) — 2 098 p etc. Clasamentul 
pe echipe : 1. Ungaria — 7 756 p ; 2. 
U.R.S.S. — 7 752 p ; 3. Bulgaria — 
7 534 p ; 4—5. România și Polonia cu 
cite 7 518 p ; 6. R. F. Germania — 
7140 p. Astăzi au loc probele de 
tir și înot.
• în ziua a doua a turneului in

ternational de polo pe apă de la Sa
lonic. echipa României a învins cu 
scorul de 13-^ (4—2, 1—0, 4—1, 4—1) 
selecționata Franței. In alt joc, Aus
tralia a întrecut cu 3—2 echipa Gre
ciei. In fruntea clasamentului se află 
echipa României cu 3 puncte, urma
tă de Australia — 3 puncte, Grecia—• 
2 puncte și Franța — zero puncte.

O Tradiționalul turneu internațio
nal de tenis de la Wimbledon a con
tinuat marți cu desfășurarea întâl
nirilor din cadrul sferturilor de fi
nală. In proba de simplu masculin, 
olandezul Tom Okker l-a întîlnit pe 
Ilie Năstase (România) și a obținut 
victoria cu 7—5, 6—1, 2—6, 6—3, ca- 
lificîndu-se pentru semifinalele com
petiției. In alt meci, Gerulaitis 
(S.U.A.) a dispus cu 7—5, 4—6, 9—7. 
6—2 de Gottfried (S.U.A.). Gerulaitis 
îl va întîlni în semifinale pe Con
nors (S.U.A.), care l-a eliminat cu
6— 4, 6—4, 6—2 pe mexicanul Rami
rez. Cel de-al patrulea semifinalist, 
Bjorn Borg (Suedia), a dispus cu
7— 5, 6—1, 6—3 de Mayer (S.U.A.).

In turneul feminin, Evonne Goola- 
gong (Australia) a ciștigat cu 7—5, 
6—3 partida cu Virginia Ruzici 
(România), iar Chris Evert (S.U.A.), 
marea favorită a concursului, a în
vins-o cu 6—3, 3—6, 6—2 pe cunos
cuta jucătoare Billie Jean King 
(S.U.A.). Alte rezultate : Navratilo
va — Kruger 6—2, 6—4 ; Wade — 
Jausovec 6—0, 6—4. In semifinale, 
Evert va juca cu Wade, deținătoarea 
titlului, iar Goolagong se va întîlni 
cu Navratilova,

De asemenea, marți au fost pro
gramate întîlniri din turul doi al 
probei de dublu femei. Perechea 
Ruzici, Jausovec a învins cu 6—4, 
6—4 pe Sammel, Thomas.

• La Sinaia a continuat 
meciul international feminin 
echipele de șah ale României
goslaviei. Jucătoarele românce con
duc cu scorul de 5,5—3,5 puncte, trei 
partide fiind întrerupte. Astăzi au loc 
partidele din turul 3. iar joi vor fi 
continuate partidele întrerupte din 
primele trei ture.

marți 
dintre 
și Iu-

Secuiesc. (C. Constantines- 
cu). • MARAMUREȘ. Sub 
semnul Festivalului național 
„Cintarea României", la Baia 
Mare a avut loc inaugurarea 
expoziției permanente a secției 
de etnografie și artă populară, 
care subliniază convingător uni
tatea și armonia culturii popu
lare din zonele Maramureș, 
Chioar, Lăpuș, Codru în creația 
spirituală a patriei. Obiecte et

nografice de valoare istorică, 
piese rare de artă populară, do
cumente și fotografii sugestive 
au fost adunate cu sîrg, de-a 
lungul anilor, pentru a putea 
împodobi această nouă carte de 
istorie despre trecutul -poporu
lui, care a fost așezată în peisa
jul deosebit de pitoresc al Dea
lului Florilor (în clădirea fostu
lui teatru de vară), în perime
trul complexului muzeal în aer

liber aflat în curs de amenajare. 
(Gheorghe Susa). • SUCEA
VA. La Galeria de artă din 
Suceava sînt reunite într-o ex
poziție lucrări aparținînd artis
tului plastic brăilean Vespazian 
Lungu. La Casa orășenească de 
cultură din Fălticeni a avut loc 
lansarea volumului „Fălticeni 
— îndreptar turistic" de M. Ia- 
cobescu și I. Iosep. Ansamblul 
artistic „Ciobănașul" al coope
rației meșteșugărești a întreprins 
un turneu în județul Plovdiv 
din R. P. Bulgaria. (Gheorghe 
Parascan) • CONSTANTA. în

orașul de pe malul mării a avut 
loc deschiderea simpozionului 
de pictură „Constanța ’78", aflat 
la a 5-a ediție. Tema generală 
abordată în actuala ediție a 
simpozionului : viața portului 
Constanta. Artiștii plastici vor 
lucra eșalonat cîte două săplă- 
mîni, în perioada iulie-octom- 
brie, avînd astfel posibilitatea 
să cunoască direct oamenii și 
activitatea portului Constanța. 
(George Mihăescu). • TIMIȘ. 
Laureat al primei ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", corul „Ion Vidu" al

Casei de cultură a municipiului 
Lugoj, dirijat de Remus Taș- 
cău, participă, în zilele de 4—7 
iulie, la Festivalul internațional 
de la Niș, R.S.F. Iugoslavia. De 
asemenea, în perioada 4—10 iu
lie, la invitația Centrului de 
cultură din Vîrșet, Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Lugoja- 
na“ al Casei de cultură a muni
cipiului Lugoj întreprinde un 
turneu în care prezintă frumoa
sele tradiții folclorice de pa 
Valea Timișului, din zona Lugo
jului. (D. Diaconescu).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Doresc să vă mulțumesc in modul cel mai călduros dumneavoastră 
personal și Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru 
felicitările și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul hotăririi 
confirmate de Congresul al XI-lea al U.C.I. de a fi ales cu mandat 
nelimitat ca președinte al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două partide și țări vecine se vor dezvolta în con
tinuare, in interesul popoarelor noastre, al socialismului și păcii în lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Excelență,
Am fost foarte sensibil la amabilele felicitări și urări pe care ați 

binevoit să mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a Luxemburgului și vă 
mulțumesc în mod deosebit.

GASTON THORN
Președintele guvernului, 

Ministrul afacerilor externe 
al Marelui Ducat al Luxemburgului

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit' marți. în 
vizită de rămas bun. în legătură cu 
Încheierea misiunii în tara noastră.

Recepție cu prilejul Zilei Independenței 
Statelor Unite ale Americii

Cu prilejul Zilei Independenței 
Statelor Unite ale Americii. amba
sadorul acestei țări la București, 
Rudolph Aggrey, a oferit marți seara 
O recepție.

Au participat Stefan Voitec. vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului. Nicolae Gio- 
^«n. președintele Marii Adunări Na- 
t /tale. Ion Ursu. președintele Consi

liul Național pentru Știință si Teh
nologie. Vasile Pungan. ministru la 
Președinția republicii, șeful grupului 
de consilieri ai președintelui. Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliu
lui National al F.U.S.. Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învățămintului. 
Ilie Rădulescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe. 
Petre Blajovici, ministru secretar de

PREȘEDINTELE PARTIDULUI COMUNIST Dl» DANEMARCA 
Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ

Marți a părăsit Capitala tovarășul 
Joergen Jensen, președintele Parti
dului Comunist din Danemarca, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră. Pre
ședintele P.C. din Danemarca a fost 
însoțit de Bernard Jeune, membru 
supleant al C.C. al P.C.D.

Semnarea unor documente de cooperare 
româno-thailandeze

în perioada 29 iunie— 4 iulie, a fă
cut o vizită in tara noastră o dele
gație economică din Thailanda, con
dusă de Nam Phoonwathu. ministrul 
comerțului. Din delegație au mai fă
cut parte Arporn Sribhibhadadh. 
adjunct al ministrului agriculturii. 
Prăsit Narongdej. adjunct al minis
trului comunicațiilor.

Oaspeții au avut întrevederi la mi
nisterele comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, in
dustriei chimice, industriei construc
țiilor de mașini, agriculturii și indus
triei alimentare. Camera de comerț 
Si industrie, întreprinderi de comerț 
exterior, au vizitat obiective econo

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică. vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit marți dimineața delegația Mi
nisterului Turismului și Informații
lor din Turcia, condusă de Alev 
Koskun, ministrul turismului și in
formațiilor din această țară.

Au fost abordate probleme ale dez
voltării turismului in cele două țări, 
ale colaborării pe multiple planuri 
'ntre România și Turcia.

La primire au participat Nicolae 
Doicăru, ministrul turismului, pre
cum și Nahit. Ozgiir, ambasadorul 
Turciei la București.

în timpul șederii in țara noastră, 
ministrul Alev Koskun a avut con
vorbiri cu Nicolae Doicaru. ministrul 
turismului. în cadrul cărora au fost 
analizate posibilitățile dezvoltării în 
continuare a colaborării în domeniul 
turismului între România si Turcia.

Marți după-amiază. oaspetele si 
persoanele care l-au însoțit au pără
sit Capitala.

★
Delegația parlamentară din Austra

lia, condusă de J. W. Bourchier, a 
făcut, marți dimineața, o vizită în 
județul Mureș.

Oaspeții au vizitat două importante 
unități industriale ale municipiului 
Tg. Mureș — Combinatul de îngră
șăminte chimice și întreprinderea de 
prelucrare a lemnului „23 August", 
precum și Palatul culturii și Teatrul 
de stat.

Delegația a avut o întrevedere cu 
Nicolae Vereș, președintele Consiliu
lui popular județean, care a prezen
tat realizările obținute de oamenii 
muncii români, maghiari și germani 
din județ în anii construcției socia
liste.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

și 8 iulie. în țară : Vreme călduroasă, 
mai ales in primele zile. Cerul va £i 
variabil, cu înnorări *mai accentuate în 
a doua parte a intervalului, îndeosebi 
în vestul și nordul țării, unde vor că
dea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. Pe alocuri cantitățile de 
apă vor depăși 20 litri pe metru pătrat 
în 24 de ore. în celelalte regiuni ploile 
vor fi izolate. Vîntul va sufla slab 

pe ambasadorul Republicii Tunisie
ne. Taieb Sahbani.

Cu acest prilei. primul ministru s-a 
intretinut cordial cu ambasadorul tu
nisian.

(Agerpres)

stat la Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare, șef al Departa
mentului industriei alimentare, ge
neral-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale. Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii si Educației Socialiste, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale. oameni de știință, artă si cul
tură. reprezentanți ai cultelor, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

*
Cu prilejul Zilei independentei Sta

telor Unite ale Americii. ambasado
rul acestei țări la București. Rudolph 
Aggrey, a vorbit, marți seara, la 
posturile noastre de radio si tele- 
vizi'une.

(Agernres)

La plecare, oaspeții danezi au 
fost salutați de tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Va
sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

mice din București si județul Bra
șov.

La încheierea vizitei, marți, tova
rășul Cornel Burtică, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, și Nam Phoon- 
wațhu. ministrul comerțului, au sem
nat, la București, un aide-memoire 
privind cooperarea comercială dintre 
România și Thailanda, memorandu
mul de înțelegere privind înființarea 
Comisiei mixte de cooperare comer
cială româno-thailandeză și au pa
rafat un acord comercial.

în aceeași zi. delegația thailande- 
ză a părăsit Capitala.

(Agerpres)

zilei
Președintele Consiliului popular ju

dețean a oferit un dejun in cinstea 
parlamentarilor australieni.

în cursul după-amiezii, parlamen
tarii australieni au sosit in județul 
Constanța. Delegația a avut o în
trevedere cu Gheorghe Trandafir, 
primarul municipiului Constanța, 
care a oferit un dineu în onoarea 
agesteia.

★
în perioada 24 iunie — 4 iulie a.c., 

o delegație a Partidului Revoluțio
nar din Tanzania a făcut o vizită de 
prietenie, pentru schimb de‘expe
riență. în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R. Delegația a fost for
mată din Alfred Tandau, membru al 
Comitetului Central, președinte al 
Uniunii Sindicatelor din Tanzania 
(JUMAT), ministru fără portofoliu, 
și A. Makame, membru al C.C.

Delegația tanzaniană a avut întîl- 
niri cu tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, președinte al C.C. al U.G.S.R., 
ministrul muncii, și Vasile Mușat. 
secretar al C.C. al P.C.R., precum și 
cu reprezentanți ai conducerilor Co
mitetului județean Brăila al P.C.R., 
U.T.C.. ministerelor muncii, petrolu
lui, minelor și geologiei. Acade
miei „Ștefan Gheorghiu". Cu aceste 
prilejuri s-a efectuat un schimb de 
informații și de vederi cu privire la 
activitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide, la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și 
popoare.

De asemenea, oaspeții au efectuat 
vizite documentare la obiective eco
nomice, social-culturale. Istorice și 
turistice din municipiul București, 
din județele Brăila și Constanța.

(Agerpres)

pînă la moderat, prezentînd intensifi
cări locale de scurtă durată în vestul 
țării și în zona de munte (50—60 km pe 
oră, predominînd din sectorul vestic). 
Temperatura va înregistra o ușoară 
scădere în nordul țării, la sfîrșitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, iar maximele în
tre 22 și 32 de grade, local mai ridicate 
în sud-estul țării. Izolat, condiții de 
grindină. în București : Vreme fru
moasă și călduroasă, mai ales în pri
mele zile. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. Ten
dință de ploaie la sfîrșitul intervalului. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperatura în creștere la început, 
apoi staționară.

ORIENTUL MIJLOCIU
O Egiptul va participa la reuniunea tripartită de la Londra • Noi 

incidente la Beirut

PLENARA C.C. AL
Raportul prezentat de tovarășul

CAIRO 4 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. informează că, în cadrul con
vorbirilor de la Alexandria dintre 
președintele Egiptului, Anwar Sadat, 
și vicepreședintele S.U.A., Mondale, 
partea egipteană a prezentat un plan 
privind statutul teritoriilor Gaza și 
Cisiordania, aflate sub ocupație is- 
raeliană. Egiptul — a declarat presei 
ministrul de externe, Ibrahim Kamel 
— a acceptat propunerea de a parti
cipa la reuniunea de la Londra, din 
această lună, a miniștrilor de externe 
ai Egiptului și Israelului și a secre-

Conferință în vederea reconcilierii naționale in Ciad
TRIPOLI 4 (Agerpres). — între 

guvernul Ciadului. reprezentat de 
ministrul de externe, Kamougue Ab- 
delkader, și FROLINAT (Frontul de 
eliberare națională din Ciad), repre
zentat de Ibrahim Youssef, al doilea 
vicepreședinte al frontului însărcinat 
cu afacerile externe, la Tripoli a în
ceput, marți, o conferință de recon-

ankara Convorbiri oficiale între Turcia și Grecia
ANKARA 4 (Agerpres). — La An

kara a început, marți, prima fază a 
convorbirilor oficiale dintre delega
țiile turcă si greacă, conduse de Elek 
Dag si. respectiv. Byron Theodo- 
ropoulos. secretari generali în minis
terele de externe turc si grec.

Potrivit agenției turce de presă 
Anatolia. într-o declarație făcută la 
sosire, Byron Theodoropoulos a ară
tat că aceste convorbiri vor avea 
drept obiectiv solutionarea diferite
lor probleme bilaterale. „Nu ne în
doim că aceste convorbiri vor crea o 
atmosferă încurajatoare dialogului 
turco-grec". a subliniat el.

La rîndul său. șeful delegației tur
ce. Elek Dag. a declarat că delegația 
sa va adopta o poziție constructivă 
in legătură cu problemele ce vor fi 
examinate.

Primind pe șeful delegației grecești, 
ministrul de externe al Turciei. Gun- 
duz Okcun, a declarat : „Problemele 
dintre Turcia si Grecia nu au un ca
racter insolvabil", precizînd că „cele 
două țări au reușit în trecut să solu
ționeze probleme si mai dificile". 
„Cred că dacă Turcia și Grecia pot să 
realizeze cooperarea bilaterală, ele

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

agențiile de presă transmit:
Intr-o declarație3

Militar Administrativ Provizoriu 
din Etiopia (D.E.R.G.), se arată 
că reacțiunea internă, în do
rința de a înăbuși revoluția etio
piana, recurge tot mai frecvent, in 
ultimul timp, la acțiuni de sabotaj 
economic și la diversiune, cu scopul 
de a submina economia națională, 
în fața uneltirilor reacțiunii inter
ne și externe. D.E.R.G. a hotărît să 
creeze, ne lingă Comandamentul na
țional revoluționar operativ, un co
mitet special de transport în orașul 
Asaba, care să asigure livrări de 
mărfuri, fără întrerupere, din acest 
port principal spre regiunile inte
rioare ale tării.

Comunicat comun vietna- 
mezo-irakian. încheierea vi
zitei de prietenie efectuată în R.S. 
Vietnam de o delegație de partid și 
guvernamentală din Irak, condusă de 
Munif Al-Razzaz, secretar general 
adjunct al conducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas din 
Irak, a fost dat publicității un comu
nicat comun care relevă dorința păr
ților de a intensifica relațiile dintre

(Urmare din pag. I)
situat întotdeauna pe poziția că ase
menea deosebiri de păreri pot și 
trebuie să-și găsească soluționarea 
pe calea discuțiilor de la partid la 
partid, de la conducere la conducere, 
intr-un climat de stimă și respect 
reciproc, acționîndu-se stăruitor pen
tru a se ajunge la clarificări, ina- 
nifestîndu-se maximă considerație 
fată de opinia celorlalți, preocupare 
constantă pentru cauza unității. 
Așa cum se știe, Congresul al X-lea 
al partidului a dat mandat Comitetu
lui Central să urmeze consecvent a- 
ceastă linie, să nu se angajeze nici
odată in etichetări, blamări ' sau 
condamnări — poziție reafirmată și 
la Congresul al XI-lea și la Confe
rința Națională.

în elaborarea tacticii și strategiei, 
este desigur dreptul fiecărui partid 
de a adopta pozițiile care corespund 
cel mai bine cerințelor dezvoltării 
democratice a țării respective, trece
rii spre socialism. Prezintă însă o 
importantă esențială faptul că, por- 
nindu-se de aici, să nu se ajungă la 
nici un tel de contrapunere a unor 
experiențe de activitate revoluțio
nară altora. Așa după cum reliefa 
secretarul general al partidului nos; 
tru la Conferința Națională, nici unui 
partid nu i se pot impune anumite 
modele de urmat. dar, în același 
timp, nici un partid nu poate avea 
pretenția să impună altora calea sa 
proprie. Numai în acest fel se poate 
acționa în spirit consecvent, revo
luționar, în interesul oamenilor mun

cii, în interesul cauzei socialismului. 
Numai pe o asemenea bază princi
pială se pot asigura solidaritatea 
partidelor comuniste și muncitorești, 
făurirea unității de tip nou, condiție 
primordială pentru afirmarea socia
lismului ca nucleu de unitate a tutu
ror forțelor revoluționare in lupta 
pentru pace, democrație, progres și 
bunăstare.

în centrul atenției Conferinței de 
la Berlin s-a aflat, după cum se știe, 
întărirea solidarității partidelor co
muniste și muncitorești in lupta 
pentru înfăptuirea dezideratului 
fundamental al securității Si co
operării europene, evoluțiile în
registrate în cei doi ani care 
au trecut de la reuniune con- 
firmînd întru totul însemnătatea a- 

tarului Departamentului de Stat al 
S.U.A., avansată de șeful executivu
lui american. Kamel a adăugat : 
„Dorim ca planul egiptean să fie 
examinat in cadrul acestei reuniuni 
consacrate Orientului Mijlociu".

★
BEIRUT 4 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția M.E.N., în zo
nele Al Achrafieh și Ein Remmaneh 
de lîngă Beirut au avut loc marți 
după-amiază noi incidente. Opt per
soane au fost ucise ca urmare a ex
ploziei a trei obuze.

ciliere. La lucrările conferinței par
ticipă. de asemenea, delegații din Su
dan, Niger și Jamahiria Arabă Li- 
biană Populară Socialistă — țări care 
au semnat, alături de auto
ritățile de la N’Jamena, Acordul de 
la Benghazi, la 27 martie a.c., care 
prevede continuarea dialogului dintre 
cele două părți în vederea realizării 
reconcilierii naționale in Ciad.

vor aduce o largă contribuție la des
tinderea în regiune, fh mod deosebit 
în cea egeeană și în cea est-medite- 
raneeană". a afirmat șeful diploma
ției turce.

Cooperarea țărilor 
lafîno-americane 
în valorificarea 

regiunii Amazoanelor
BRASILIA 4 (Agerpres). — Miniș

trii relațiilor externe din opt țări la- 
tino-americane, reuniți la Brasilia, au 
semnat., la palatul Planalto. in pre
zența președintelui țării-gazdă. Er
nesto Geisel. un tratat de cooperare 
vizînd punerea în valoare a regiunii 
Amazoanelor — Pactul amazonlan. 
Documentul a fost prezentat în 
martie 1977 de Brazilia altor țări la- 
tino-americane din regiune, respectiv 
BoliViei. Columbiei, Ecuadorului. Gu- 
yanei. Perului. Surinamului și Vene- 
zuelei.

cele două partide și țări. în ce pri
vește situația internațională, comu
nicatul subliniază necesitatea rezol
vării diferendelor dintre state pe ca
lea pașnică a negocierilor directe.

Sub auspiciile comitetelor de 
apărare a revoluției din Cuba 
(C.D.R.), in cartierul Lisa, din 
orașul Havana, a avut loc o 
adunare festivă pe tema „Să 
cunoaștem România". Cu acest 
prilej, a fost prezentată politica 
internă și externă a tării noas
tre, evocindu-se, totodată, rela
țiile existente Intre România și 
Cuba. A fost organizată, cu a- 
cest prilej, o expozițte de foto
grafii, reviste și cărți, intitulată 
simbolic „Aspecte din realizări
le României".

La Universitatea „Zulia" din 
Maracaibo, a avut loc. inaugu
rarea expoziției de grafică 
românească „Artă și realitate". 
Au participat Humberto la 
Roche, rectorul universității, 
profesori, studenți, oameni de 
cultură și artă, un numeros 
public.

cestui obiectiv pentru viața popoa
relor continentului, cit și. in gene
ral. pentru întregul climat politic 
mondial. A făuri o Europă a înțele
gerii și bunei conviețuiri, a conlu
crării rodnice, egale în drepturi între 
toate națiunile, care să se poată 
dezvolta liber, nestînjenit, să se 
bucure din plin de binefacerile ci
vilizației, acest țel primordial, pus 
în evidență de conferință, își păs
trează intru totul actualitatea si 
caracterul stringent, în condiții
le cind, pe fundalul întețirii luptei 
mondiale pentru zone și sfere de 

Contribuție la afirmarea principiilor noi de relații 
din mișcarea comunistă international

influență, nu s-au înregistrat progre
sele așteptate de popoare pe calea 
edificării securității europene.

Evenimentele au dovedit că linia 
spre destindere nu este ireversi
bilă, are încă un caracter fragil. Ten
dințele spre autoliniștire constatate 
după Conferința de la Helsinki, re
zultatele necorespunzătoare ale re
uniunii de la Belgrad trebuie să 
constituie un semnal de alarmă, in 
sensul că destinderea nu trebuie să 
însemne nici un moment o rela
xare a eforturilor, ci, dimpotri
vă, o luptă hotărilă împotriva 
forțelor care vor să perpetueze 
vechea politică, vechile relații, să 
mențină stările de neîncredere, ani
mozitate și încordare între state. Mai 
mult ca oricînd, este necesar, in e- 
tapa actuală, să se intensifice acțiu
nile popoarelor, tuturor forțelor de
mocratice pentru securitate si coo
perare pe continent, și in acest 
cadru revine partidelor comuniste și 
muncitorești un rol esențial. Este de 
datoria acestor partide să-și mul
tiplice eforturile, să-și întăreas
că rolul mobilizator, să atragă 
masele cele mai largi la lupta pentru

MOSCOVA 4 (Agerpres). — în zilele 
de 3 și 4 iulie, la Moscova s-au des
fășurat, lucrările plenarei C.C. al 
P.C.U.S. Plenara a ascultat și a 
examinat raportul „Cu privire la 
dezvoltarea continuă a agriculturii 
U.R.S.S.", prezentat de Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. si a adoptat o hotărire.

în raportul său, Leonid Brejnev 
a arătat că partidul a asigurat o spo
rire considerabilă a investițiilor in 
agricultură si. prin aceasta, crearea 
unei baze industriale moderne, a 
unor ramuri specializate, indepen
dente. cum sînt : economia apelor și 
îmbunătățirile funciare, construcția de 
mașini pentru zootehnie si producția 
de furaje, construcțiile agricole, in
dustria de furaje combinate si micro
biologice. Au căpătat, de asemenea, o 
mare dezvoltare construcția de trac
toare si mașini agricole, producția de 
îngrășăminte minerale, industria pre
lucrătoare. A fost reînnoit aproape 
complet parcul de mașini si tractoare, 
a fost îmbunătățită componenta sa 
calitativă. Continuă -activ procesul de 
electrificare a agriculturii. Totodată, 
aproape s-a dublat suprafața de 
terenuri irigate si desecate. Producti
vitatea muncii calculată pe lucrător 
— a relevat vorbitorul — a fost 
de 169 la sută în 1977 față de ni
velul anului 1965. Venitul global 
al colhozurilor a fost în 1977 de două 
ori mai ridicat decît media pe an din 
cel de-al 7-lea cincinal. Sistemul col
hoznic, în ansamblu, lucrează î« ulti
mii 12 ani rentabil.

Venitul global al familiei unui col
hoznic a crescut în perioada 1965— 
1977 de 1,8 ori, în timp ce vînzarea 
de mărfuri în localitățile sătești a 
sporit, în aceeași perioadă, de peste 
2 ori. A crescut recolta la toate pro
dusele agricole și s-au înregistrat 
procese pozitive în dezvoltarea zoo
tehniei, unde volumul mediu anual 
al producției globale a fost cu 45 la 
sută mai ridicat.

înțelegem bine — a continuat L. I. 
Brejnev — că nu totul se prezintă 
în acest sector așa cum am vrea. Mai 
avem încă destule griji și dificultăți 
în acest domeniu. Mulți ani, dintr-o 
serie de motive, nu s-a reușit să se 
reglementeze în mod corespunzător 
sistemul de retribuire a muncii la 
sate ; rămîne serios în urmă aplica
rea unor noi tehnologii, iar în do
meniul producerii de combine tre
buie să înfăptuim în termenul cel 
mai scurt măsuri pentru moderni
zarea combinelor destinate strîngerii 
cerealelor în vederea înlăturării de
ficiențelor lor de construcție și a

Guvernul britanic * aAop- 
tat, luni, măsuri unilaterale In 'do
meniul pescuitului, interzicînd, în 
special, pescuitul de heringi in 
largul Scoției — a anunțat în Ca
mera Comunelor ministrul agri
culturii, John Silkin. Aceste mă
suri, a precizat ministrul, au fost 
inițiate ca urmare a eșuării înde
lungatelor tratative ale „celor nouă" 
din C.E.E. in ce privește adoptarea 
unei politici comune în sectorul 
pescuitului.

Simpozion la Atena. Pre- 
ședintele Greciei, Constantin Tsatsos, 
a inaugurat, luni; la Atena simpozio
nul internațional cu tema „Copilul 
in lumea de mîine", la care participă 
peste 500 de delegați din întreaga 
lume. Scopul acestei manifestări este 
acela de a stabili prioritățile in ce 
privește nevoile .și problemele co
piilor.

La Festivalul internațio
nal de cinematografie > La' 
ceno d'Oro", care a avut loc la A- 
vellino (Italia), juriul a conferit re
gizorului român Andrei Blaier Di
ploma de onoare pentru evocarea 
istorică realizată în filmul „Cenușa 
imperiului".

consolidarea șl adîncirea cursului 
spre destindere, pentru înfăptuirea 
ca un tot unitar a documentelor sem
nate la Helsinki, Partidele comuniste 
sînt chemate să nu precupețească ni
mic pentru a determina trecerea la 
măsuri de dezarmare și dezangajare 
militară, fără de care nu poate fi vor
ba de o reală securitate, pentru pro
movarea unor relații economice neîn
grădite de nici un fel de bariere arti
ficiale și dezvoltarea multilaterală 
a colaborării intereuropene, pentru 
rezolvarea problemelor sociale arză
toare ale oamenilor muncii, intr-un 

cuvînt. pentru a se progresa efectiv 
spre un viitor pașnic, prosper al 
continentului nostru și. implicit, al 
întregii lumi.

Cauza securității și colaborării în 
Europa este, astfel, o cauză generală 
a tuturor popoarelor, a tuturor forțe
lor democratice și progresiste. Toc
mai acest adevăr fundamental impu
ne întărirea continuă a conlucrării 
dintre partidele comuniste și munci
torești și celelalte detașamente ale 
clasei muncitoare, partidele socia
liste și social-democrate, forțele de
mocratice cele mai largi, indiferent 
de orientarea lor politică, de convin
geri filozofice sau religioase. Consti
tuie un imperativ pentru partidele 
comuniste să acționeze ca un factor 
dinamizator al acestor forțe în lupta 
pentru o Europă a păcii și bunei 
conviețuiri, ținînd seama că întot
deauna pacea a constituit — așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta adunare populară de la 
Satu Mare — o sarcină de onoare a 
mișcării muncitorești, a socialiștilor, 
a comuniștilor.

Iată de ce se Impune și este ne
cesară, mai mult ca oricînd, lărgirea 

sporirii productivității acestora. Foar
te acută rămîne problema transpor
turilor agricole, volumul lor cres- 
cind in permanență, in timp ce 
parcul de autocamioane de la sate 
crește lent. în plus, de regulă, satul 
capătă autocamioane care nu sînt a- 
daptate pentru transportul de pro
duse agricole. De asemenea, nu tre
buie să tolerăm faptul că, în mul
te colhozuri și sovhozuri, nu se res
pectă regulile de exploatare și păs
trare a mașinilor. Un mare număr 
de mașini stau nefolosite din cauza 
reparațiilor și deservirii tehnice de 
proastă calitate. în context, vorbi
torul a mai relevat că nu sînt satis
făcute necesitățile agriculturii cu er- 
bicide și preparate împotriva dăună
torilor. Din această cauză, agricultu
ra pierde o mare cantitate de pro
duse. Adesea — a continuat rapor
torul — recoltele de pe terenurile 
irigate se deosebesc prea puțin de 
rezultatele agriculturii neirigate, ceea 
ce este intolerabil. Actualul nivel 
al dezvoltării șeptelului nu corespun
de necesităților în creștere rapidă.

Referitor la producția de furaje, în 
raport se arată, între altele, că se 
tinde ca lipsa de furaje să fie aco
perită cu concentrate, deseori pe 
seama cerealelor din resursele de 
stat.

Ne dăm pe deplin seama — a 
continuat L. I. Brejnev — că 
este necesar să acordăm și pe 
viitor o atenție maximă înzestră
rii tehnico-materiale a agriculturii în 
toate direcțiile — și din punct de ve
dere cantitativ, și, îndeosebi, calita
tiv. în același timp, trebuie să spo
rească și mai mult exigențele în tot 
ceea ce privește folosirea eficientă, 
cu pricepere a bazei create. în con
dițiile actuale, dezvoltarea forțelor 
de producție din agricultură este de
osebit de strins legată de soluționa
rea problemelor sociale ale vieții la 
sate. în primul rînd se au în vedere 
trecerea la o retribuire garantată a 
muncii colhoznicilor, reducerea deca
lajului in ce privește retribuirea 
muncitorilor agricoli și • muncitori
lor industriali.

Sarcina principală pe care o pu
nem în fața agriculturii — a subli
niat raportorul — este de a obține 
dezvoltarea multilaterală, dinamică a 
tuturor ramurilor ei, aprovizionarea 
sigură a țării cu alimente și ma
terii prime agricole, ținînd seama 
ca sporirea producției lor să asi
gure creșterea sensibilă, în con
tinuare, a nivelului de trai al po
porului. Totodată, trebuie să ne spo
rim eforturile pentru rezolvarea sar
cinilor apropierii condițiilor materiale 
și cultural-sociale ale vieții orașului 
și satului.

Pornind de la aceasta, este nece
sar ca în 1981—1985 să ajungem la 
o recoltă globală anuală medie de 
cereale de 238—243 milioane tone, iar 
pînă în 1990 să o sporim la o tonă 
de fiecare om. în medie, pe tară. 
Pînă la sfîrșitul următorului cincinal, 
producția de carne să sporească la 
19,5 milioane tone. Trebuie să spo
rita în mare măsură producția de 
lapte și ouă. Aceasta va permite să 
se sporească consumul la cele mai 
valoroase produse alimentare de fie
care locuitor si pînă la sfîrșitul celui 
de-al 11-lea cincinal să ne apropiem 
simțitor de normele științific funda
mentate.

In acest scop, a continuat vorbito
rul, trebuie să urmăm ferm linia 
principială a partidului spre crește
rea sistematică a investițiilor capitale 
în agricultură. De asemenea, este ne
cesar să se sporească mai energic ca
pacitățile ramurilor industriei care 
servesc satul. Ne propunem ca. in 
viitorul cincinal, să desăvîrșim me-

Alegerile prezidențiale din Italia
ROMA 4 (Agerpres). — Cele două 

tururi de scrutin ale alegerilor pre
zidențiale italiene, desfășurate marți 
la sediul Camerei Deputa.ților, nu 
au dus, ca și cele din zilele trecute, 
la desemnarea noului șef al statului. 
Nici unul dintre candidați nu de
ține majoritatea absolută a voturi
lor — 506 — necesară pentru a fi 
ales președinte al republicii. Candi
datul P.C.I., Giorgio Amendola, a 

bazei de acțiune unitară dintre co
muniști, socialiști, social-democrați, 
alte forțe democratice care se pro
nunță în sprijinul păcii și securității. 
Extinderea colaborării între partidele 
comuniste și cele socialiste,' situînd 
pe prințul plan punctele de conver
gență, pe deasupra oricăror deosebiri 
de păreri, ar reprezenta un mare pas 
înainte pentru promovarea interese
lor clasei muncitoare, pentru trans
formări democratice, ar avea ample 
repercusiuni asupra accelerării pro
cesului de trecere a omenirii spre 
socialism.

Așa cum este cunoscut. Partidul 
Comunist Român a promovat întot
deauna cu neabătută consecvență și 
a acționat stăruitor pentru afirmarea 
și generalizarea principiilor noi de 
relații intre partidele comuniste și 
muncitorești, aducindu-și contribuția 
și la înscrierea lor in documentul 
adoptat de Conferința de la Berlin, 
precum și la aplicarea lor consecven
tă în practică. însemnătatea primor
dială a acestor principii a fost subli
niată de Congresele vși Conferințele 
Naționale ale partidului nostru, a 
fost pusă în evidență în documentele 
programatice adoptate, in expune
rile și cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în întilnirile cu repre
zentanții altor partide, ca și în do
cumentele semnate cu aceștia.

Tocmai consecvența cu care aceste 
principii au fost așezate Ia baza le
găturilor internaționale ale partidu
lui nostru, l-au permis să dezvolte 
continuu relații bune, tovărășești cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, din toate țările și de pe toate 
continentele — practica, experiența 
proprio verificînd că aceasta este

P. c. u. s.
L. I. Brejnev

canizarea completă a cultivării tu
turor culturilor agricole de cea mai 
mare importanță și să ridicăm mai 
mult nivelul de mecanizare în zoo
tehnie. în același timp, trebuie rezol
vate mai radical problemele calității 
mașinilor agricole.

Subliniind că este absolut clar că 
trecerea agriculturii pe o bază in
dustrială constituie una din sarcinile 
fundamentale, vorbitorul a menționat 
că C.C. al P.C.U.S. a adoptat în a- 
ceastă privință hotăriri foarte im
portante : cu privire la dezvoltarea 
in continuare a mecanizării comple
te, dotării colhozurilor și sovhozuri
lor cu tehnică de înaltă productivi
tate, atît pentru agricultură, cit și 
pentru creșterea animalelor și pro
ducția de furaje.

în cadrul măsurilor în vederea in
tensificării producției agricole — a 
continuat L. I. Brejnev — cea mai 
mare atenție merită dezvoltarea în 
continuare a producției de îngrășă
minte minerale și mijloace de pro
tecție a plantelor. îndeosebi erbicide 
și preparate împotriva dăunătorilor 
agricoli. în același timp, raportorul a 
arătat că trebuie să se manifeste mai 
multă exigență față de conducătorii 
gospodăriilor și organelor agricole în 
ce privește folosirea îngrășămintelor 
minerale.

O altă sarcină importantă în do
meniul agriculturii relevată de vor
bitor se referă - la dezvoltarea susți
nută a lucrărilor de ameliorare a te
renurilor și la lichidarea răminerii în 
urmă în valorificarea lor economică. 
De asemenea, a continuat vorbitorul, 
trebuie să se acorde o tot mai mare 
atenție intensificării activității in
stitutelor de cercetări si îmbunătățirii 
prin toate mijloacele a aplicării în 
producție a realizărilor științei.

Relevind că actualul nivel al dez
voltării creșterii animalelor nu co
respunde necesităților în creștere 
rapidă, vorbitorul a arătat că 
Comitetul Central al partidului a 
elaborat un complex de măsuri 
în vederea creșterii producției 
de carne, lapte si alte produse. 
Este vorba, a spus L. I. Brejnev, 
de a spori șeptelul, de a ridica pre
tutindeni și cit mai grabnic produc
tivitatea tuturor vitelor și păsărilor, 
de a trece la metode intensive în 
zootehnie, de a o transforma intr-o 
ramură modernă de înaltă eficiență.

L. 1. Brejnev a subliniat că 
trebuie acordată atenție și gospo
dăriilor individuale ale colhozni
cilor. muncitorilor si funcționarilor, 
care reprezintă o sursă importantă 
de completare a resurselor alimen
tare. De asemenea, a arătat vorbi
torul. un rol util în îmbunătățirea 
aprovizionării trebuie să-1 joace gos
podăriile auxiliare ale întreprinderi
lor industriale, întreprinderilor ali
mentației publice și altor organi
zații.

L. î. Brejnev a anunțat că s-a a* 
doptat hotărirea privind creșterea, 
începind de la 1 ianuarie 1979, a 
prețurilor de achiziții la o eerie de 
produse agricole. în vederea asigu
rării unei producții rentabile în col
hozuri și sovhozuri. C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au hotărît, de asemenea, ca, înce
pind de la 1 ianuarie 1980, să spo
rească cu 40 la sută plafonul mi
nim al pensiilor colhoznicilor, ur- 
mînd ca. in viitorul cincinal, ele sâ 
atingă nivelul celor ale muncitorilor 
și funcționarilor.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. s-a referit totodată la in
tensificarea activității politico-ideo- 
loglce a partidului la sate, la creș
terea rolului său in viața satului so
vietic.

obținut 358 voturi, atît la al nouălea 
cit și la cel de-al optulea tur de 
scrutin. Reprezentanții partidelor de- 
mocrat-creștin și socialist s-au abți
nut din nou de la vot.

Ca urmare, „marii electori" — 
deputați, senatori și reprezentanți ai 
consiliilor regionale — se întîlnesc 
miercuri din nou, pentru al zecelea 
tur de scrutin al alegerilor preziden
țiale.

temelia sigură a întăririi colaboră
rii si solidarității, chezășia unor 
raporturi de unitate in spiritul ega
lității și respectului reciproc. în a- 
cclași timp, P.C.R. dezvoltă larg 
contactele cu partidele socialiste și 
social-democrate. cu alte partide, or
ganizații și forțe care se situează pe 
poziții democratice, progresiste, a 
depus și depune eforturi intense pen
tru întărirea unității lor de acțiune.

Animat de un înalt spirit de răspun
dere față de destinele continentului, 
ale întregii umanități, partidul nos
tru acționează cu toată energia in 
lupta pentru înfăptuirea obiectivelor 
securității si cooperării in Europa, 
considerînd că aceasta corespunde 
atit intereselor poporului român de 
a-și desfășura munca pașnică, con
structivă de edificare a noii socie
tăți. intr-un climat propice, de li
niște, siguranță și bună' înțelegere, 
cit și intereselor tuturor popoarelor 
europene, ale păcii și securității 
mondiale. Prin glasul cel mai autori
zat — al secretarului general al 
partidului — comuniștii români și-au 
exprimat hotărirea fermă de a ac
ționa și in viitor in același spirit. 
Este convingerea nestrămutată a 
partidului nostru că astăzi, mai mult 
ca oricînd, pacea, securitatea, pro
gresul, pe continentul nostru și în 
întreaga lume, depind de realizarea 
unei cît mai strînse unități între for
țele politico-sociale înaintate cele mai 
largi, atit pe planul fiecărei țări, cît 
și pe plan internațional.

Orientind toate forțele națiunii 
spre înfăptuirea programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, acționînd, 
în același timp, pentru afirmarea 
principiilor noi de relații și întărirea 
unității partidelor comuniste și mun
citorești, pentru dezvoltarea colabo
rării cu toate forțele înaintate ale 
contemporaneității, partidul nostru 
își aduce contribuția la triumful 
idealurilor socialismului, la promo
varea țelurilor destinderii, înțelege
rii și cooperării în Europa, la fău
rirea acelei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii, democrației și pro
gresului, la care aspiră și pentru 
care luptă popoarele întregului glob.

Romulus CĂPLESCU
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Documentul final al sesiunii speciale
cnnsacrate dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— După cum s-a anunțat, sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării a 
adoptat un amplu și important 
„Document final", care consem
nează rezultatele lucrărilor aces
tei sesiuni. După un capitol intro
ductiv, Documentul final cuprinde 
o Declarație, un Program de ac
țiune, precum și Recomandări re
feritoare la mecanismul internațio
nal pentru negocierile în domeniul 
dezarmării.

Alarmată de amenințarea pe care 
o reprezintă existența unor arme 
nucleare și continuarea cursei 
înarmărilor pentru însăși supravie
țuirea umanității și reamintind 
consecințele devastatoare ale tutu
ror războaielor. Adunarea Generală 
a O.N.U. — se spune în preambu
lul Documentului final — se de
clară convinsă că dezarmarea și 
limitarea armamentelor, mai ales 
în domeniul nuclear, sînt esențiale 
pentru prevenirea pericolului de 
război nuclear și întărirea păcii și 
securității internaționale, precum 
și pentru progresul economic și 
social al tuturor popoarelor, facili- 
tînd astfel instaurarea unei noi or
dini economice internaționale..^. 
Adunarea Generală, decisă să pună 
bazele unei strategii internaționale 
a dezarmării prin realizarea 
unor eforturi coordonate și perse
verente în cadrul cărora O.N.U. 
ar trebui să joace un rol eficient, 
urmărește dezarmarea generală și 
completă sub control internațio
nal eficient.

în zilele noastre — se subliniază 
în capitolul introductiv ai Docu
mentului final — acumularea ar
melor, în special a armelor nu
cleare, nu poate asigura securitatea 
și constituie mai mult o amenin
țare, decît o protecție pentru vii
torul omenirii. A sosit deci mo
mentul să se pună capăt acestei 
situații, să se renunțe la folosirea 
forței în relațiile internaționale și 
să se realizeze securitatea prin 
dezarmare — în cadrul unui pro
ces gradual, dar efectiv, care să în
ceapă printr-o reducere a nivelului 
actual al armamentelor.

O dezvoltare dinamică a destin
derii, care ar afecta toate sferele 
relațiilor internaționale în toate 
regiunile lumii, cu participarea 
tuturor țărilor, ar crea condiții fa
vorabile realizării de către toate 
statele a unor eforturi pentru a 
pune capăt cursei înarmărilor în 
care s-a lansat omenirea, reducînd 
astfel pericolul unui război. Pro
gresele în domeniul destinderii și 
progresul în domeniul dezarmării 
se completează și se întăresc re
ciproc.

Deși au fost încheiate anumite 
acorduri limitate, „măsurile efi
ciente privind viitoarea încetare a 
cursei înarmărilor nucleare și 
dezarmarea nucleară" continuă să 
scape de sub controlul celor care 
cred că le dețin deja. Mai mult, 
nu s-a putut obține nici cea mai 
mică parte, oricît de modestă ar 
fi ea, din enormele resurse mate
riale și umane irosite pentru cursa 
înarmărilor, neproductivă și verti
ginoasă, resurse care ar trebui 
puse în slujba dezvoltării eco
nomice și sociale, cu atît mai mult 
cu cît această cursă „impune o po
vară deosebit de grea atît pentru 
țările în curs de dezvoltare, cît și 
pentru țările dezvoltate".

Dacă obiectivul final al efortu
rilor tuturor statelor trebuie să 
rămînă dezarmarea generală și 
completă sub control internațional 
eficient, obiectivul imediat este 
înlăturarea pericolului războiului 
nuclear și aplicarea unor măsuri 
vizînd să pună capăt cursei înar
mărilor, să inițieze o mișcare în 
sens contrar și să deschidă calea 
unei păci durabile.

Pentru ca dezarmarea, ale cărei 
scopuri și obiective sînt proclama
te în Declarație, să devină o reali
tate, trebuie elaborat un program 
global de dezarmare. Trecînd prin 
toate etapele ce vor fi necesare, 
acest program ar trebui să ducă la 
o dezarmare generală și completă 
sub control internațional eficient. 
De asemenea, trebuie adoptate pro
cedurile care să permită să se ve
gheze la respectarea obligațiilor 
contractate astfel. Acesta este 
obiectivul Programului de acțiune.

Omenirea — se spune în Decla
rația de principii a Documentului 
final — este mai mult ca oricînd 
amenințată cu autodistrugerea da
torită acumulării masive. într-un 
spirit de competiție, a celor mai 
distructive arme fabricate vreoda
tă de om. Arsenalele existente de' 
arme nucleare sînt ele singure mai 
mult decît suficiente pentru a dis
truge întreaga viată pe Pămînt. x 
Multiplicarea armamentelor, și în
deosebi a armamentelor nucleare, 
departe de a contribui la întărirea 
securității internaționale, o slăbește. 
Această situație reflectă și agra
vează tensiunile internaționale, in
tensifică conflictele în diverse re
giuni ale lumii, zăgăzuiește pro
cesul destinderii, accentuează dife
rendele între alianțe militare opu- 
*se, compromite securitatea tuturor 
statelor, mărește sentimentul de 
nesiguranță al tuturor statelor, in
clusiv al celor care nu sînt dotate 
cu arme nucleare, și sporește riscul 
de război nuclear.

Cursa înarmărilor, mai ales în 
domeniul nuclear, se îndreaptă îm

potriva eforturilor realizate în ve
derea asigurării unei mai mari re
duceri a încordării internaționale, 
a stabilirii unor relații internațio
nale bazate pe coexistența pașnică 
și încrederea între state și a instau
rării unei largi cooperări și înțe
legeri internaționale. In plus, ea 
are un efect negativ asupra dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî liber 
sistemul lor de dezvoltare econo
mică și socială și stăvilește lupta 
pentru autodeterminare și desfiin
țarea regimului colonial, ăl domi
nației sau ocupației de natură ra
sială sau străină.

Pacea și securitatea internațio
nală, pentru a fi durabile, nu se 
pot bizui pe acumularea de arme 
prin alianțe militare și nici nu pot 
fi menținute prin echilibrul precar 
al descurajării sau al doctrinelor 
de superioritate strategică. Trebuie 
abordate cauzele cursei înarmărilor 
și trebuie reduse amenințările la 
adresa păcii, în acest scop ar fi ne
cesar să se adopte măsuri eficiente 
pentru eliminarea tensiunilor și re
glementarea diferendelor prin 
mijloace pașnice. în consecință — 
se subliniază în Declarație .■— tre
buie întărite rolul și responsabili
tățile Organizației Națiunilor Unite 
în domeniul dezarmării, conform 
Cartei.

Intr-o lume cu resurse limitate 
există o strînsă legătură între chel
tuielile consacrate armamentelor și 
dezvoltarea economică și socială. 
Există un contrast supărător și 
spectaculos între sutele de miliarde 
de dolari consacrate în fiecare an 
fabricării de arme sau perfecționă
rii lor și lipsurile și mizeria în care 
trăiesc două treimi din populația 
mondială. Astfel, cursa înarmărilor 
are consecințe economice și sociale 
atît de nocive, încît continuarea sa 
este în mod clar incompatibilă cu 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale bazate pe dreptate, 
echitate și cooperare. Cel mai ur
gent lucru este astăzi de a traduce 
în fapt dispozițiile prezentului Do
cument final și de a progresa spre 
încheierea Unor acorduri interna
ționale eficiente, cu putere de obli
gativitate în domeniul dezarmării.

Dezarmarea — relevă Declarația 
în continuare — trebuie să se facă 
în așa fel încît războiul să nu mai 
fie un mijloc de reglementare a di
ferendelor internaționale, iar forța 
și amenințarea cu recurgerea la 
forță să fie excluse din viața in
ternațională.

In acest scop este indispensabil 
să se elimine amenințarea cu folo
sirea armelor nucleare, să se 
oprească și sâ se schimbe tendința 
cursei înarmărilor nucleare pînă la 
eliminarea totală a armelor nu
cleare și a vectorilor lor și să se 
împiedice proliferarea unor astfel 
de arme. Paralel cu negocieri asu
pra unor măsuri de dezarmare 
nucleară, ar trebui procedat la ne
gocieri asupra reducerii echilibrate 
a forțelor 'armate și armamentelor 
clasice, bazate pe principiile res
pectării depline a securității părți
lor, în vederea promovării sau 
întăririi stabilității, prin reducerea 
în același timp a potențialelor 
militare, ținînd seama de necesita
tea ca statele să-și salvgardeze 
securitatea. Toate statele membre 
ale Organizației Națiunilor Unite 
subliniază că : este deosebit de im
portant să se abțină de la recurge
rea la amenințarea sau folosirea 
forței împotriva suveranității, in
tegrității teritoriale sau indepen
denței politice a unui stat sau îm
potriva popoarelor aflate sub do
minație colonială sau străină care 
urmăresc să-și exercite dreptul la 
autodeterminare și să-și cucerească 
independența; neintervenția și 
neamestecul în treburile interne 
ale altor state; inviolabilitatea 
frontierelor internaționale și regle
mentarea pașnică a diferendelor, 
ținîndu-se seama de dreptul natu
ral la legitimă apărare individuală 
și colectivă âl statelor, în confor
mitate cu prevederile Cartei.

Conform Cartei, Organizația Na
țiunilor Unite este răspunzătoare 
în primul rînd și trebuie să joace 
un rol central în domeniul dezar
mării. Toate statele au dreptul de 
a participa la negocierile pentru 
dezarmare. Ele. au dreptul să par
ticipe pe picior de egalitate la ne
gocierile multilaterale de dezarma
re care au o incidență directă asu
pra securității lor naționale. Dacă 
dezarmarea este într-adevăr pro
blema tuturor statelor, statelor po
sesoare de arme nucleare le re
vine în primul rînd răspunderea 
de a proceda la dezarmarea nu
cleară.

Adoptarea unor măsuri de 
dezarmare trebuie să se facă în 
mod echilibrat și echitabil, în așa 
fel încît să fie garantat dreptul ta 
securitate al fiecărui stat și nici 
un stat sau grup de state să nu 
obțină de pe urma acestor măsuri 
avantaje față de altele, în nici o 
etapă.

Acordurile în domeniul dezar
mării și limitării armamentelor ar 
trebui să prevadă măsuri de veri
ficare corespunzătoare, considerate 
satisfăcătoare de toate părțile inte
resate, astfel încît să se creeze în
crederea necesară și să se asigure 
respectarea acestor măsuri de că
tre toate părțile.

Toate statele, și în special statele 
posesoare de arme nucleare, ar 
trebui să examineze diversele 

propuneri urmărind să asigure 
nerecurgerea la armele nucleare și 
prevenirea războiului nuclear. în 
acest context, luînd notă de decla
rațiile statelor posesoare de arme 
nucleare, aranjamente eficiente, 
potrivit cărora ar fi bine să se dea 
statelor neposesoare de arme 
nucleare toate garanțiile împotriva 
folosirii sau amenințării cu armele 
nucleare, ar putea întări securita
tea acestor state, precum și pacea 
și securitatea internațională.

Relevînd legătura existentă între 
dezarmare și dezvoltare. Declara
ția subliniază că resursele elibe
rate prin aplicarea măsurilor de 
dezarmare ar trebui să fie consa
crate dezvoltării economice și so
ciale a tuturor națiunilor și să 
servească la lichidarea decalajului 
economic care separă țările dez
voltate de țările în curs de dez
voltare. Măsurile de dezarmare 
trebuie să fie compatibile cu 
dreptul inalienabil al tuturor sta
telor, fără discriminare, de a pune 
la punct, a obține și a folosi teh
nologiile, materialul și materiile 
nucleare necesare folosirii pașnice 
a energiei nucleare și de a stabili 
programele nucleare pașnice în 
conformitate cu prioritățile lor, cu 
nevoile și interesele naționale.

Capitolul din Documentul final 
intitulat „Program de acțiune" re
levă că ordinea de prioritate pen
tru negocierile privind dezar
marea va fi următoarea: arme 
nucleare; alte arme de dis
trugere în masă, inclusiv ar
mele chimice ; arme clasice, inclu
siv orice armă putînd fi conside
rată ca producînd efecte trauma
tizante excesive sau ca acționînd 
fără discriminare, și reducerea for
țelor armate. Totodată, se scoate în 
evidență faptul că armele nuclea
re sînt cele care amenință în mo
dul cel mai grav omenirea și su
praviețuirea civilizației. Este esen
țial să fie oprită și schimbată 
orientarea cursei armamentelor 
nucleare sub toate aspectele sale 
pentru a elimina riscul unui război 
punînd în joc arme nucleare. O- 
biectivul final este, din acest punct 
de vedere, eliminarea completă a 
acestor arme.

Pentru atingerea obiectivului pe 
care-1 reprezintă dezarmarea nu
cleară, toate statele dotate cu arme 
nucleare, în special acelea dintre 
ele care posedă arsenalele nuclea
re cele mai importante, au o res
ponsabilitate specială în această 
privință.

Realizarea dezarmării nucleare 
va necesita negocierea urgentă a 
unor acorduri, în etape corespun
zătoare și cu măsuri de verificare 
adecvate, care să dea satisfacție 
statelor interesate :

— să se pună capăt perfecțio
nării calitative și punerii la punct 
a unor noi sisteme de arme nu
cleare ;

— să se pună capăt producerii 
oricăror tipuri de arme nucleare și 
mijloacelor pentru lansarea lor, 
precum și producerii de materiale 
fisionabile destinate armamente
lor ;

— să se stabilească un program 
general bazat pe un calendar con
venit de comun acord, în măsura 
posibilului, pentru a reduce în mod 
progresiv și echilibrat stocurile de 
arme nucleare și mijloacele de 
lansare a acestora și care să ducă, 
în cele din urmă, la eliminarea lor 
completă în cel mai scurt timp po
sibil.

încetarea experiențelor cu arme 
nucleare de către toate statele în 
cadrul unui proces efectiv dă 
dezarmare nucleară ar fi în intere
sul umanității. Aceasta reprezintă o 
contribuție semnificativă la obiec
tivul stopării perfecționării cali
tative a armelor nucleare și pune
rii la punct a. unor noi tipuri de 
asemenea arme, precum și al îm
piedicării proliferării acestor arme.

Ar trebui — continuă documen
tul — ca părțile în negocieri să de
pună toate eforturile pentru a se 
ajunge la un acord care, după a- 
probarea de către Adunarea Gene
rală, ar putea întruni adeziunea cea 
mai larg posibilă.

în această privință, mai multe 
state care nu posedă arme nucleare 
au afirmat că ar fi încurajator pen
tru comunitatea internațională ca, 
în așteptarea încheierii acestui tra
tat, statele care posedă arme nu
cleare să se abțină toate să proce
deze la experiențe cu arme nucle
are. Cîteva state posesoare de arme 
nucleare au emis păreri diferite.

Statele Unite ale Americii și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste ar trebui să încheie cit mai 
curînd acordul la care încearcă să 
ajungă de mai mulți ani în cadrul 
celei de-a doua serii de negocieri 
cu privire la limitarea armamente
lor strategice (S.A.L.T. 2). Ele sînt 
invitate să comunice în timp opor
tun textul acestui acord Adunării 
Generale. Acesta ar trebui urmat 
grabnic de noi negocieri între cele 
două părți cu privire la limitarea 
armelor strategice, care să ducă la 
importante reduceri concertate și la 
limitări calitative ale armelor stra
tegice. Acesta ar fi un pas impor
tant în direcția dezarmării nuclea
re și. în cele din urmă, în direcția 
instaurării unei lumi fără arme 
nucleare.

Garanția cea mai eficace împo
triva riscului unui război nuclear 
și folosirii de arme nucleare este 

dezarmarea nucleară și eliminarea 
completă a armelor nucleare.

în aceeași ordine de idei, statele 
posesoare de arme nucleare sînt 
rugate să ia măsuri în scopul de a 
da garanții statelor care nu au 
arme nucleare împotriva recurgerii 
sau amenințării cu recurgerea la 
arme nucleare. Adunarea Genera
lă ia notă de declarațiile făcute de 
statele posesoare de asemenea 
arme și le cere în mod stăruitor 
să-și continue eforturile în scopul 
de a hotărî adoptarea dispozițiilor 
care se impun pentru a garanta în 
mod eficace statelor ce nu posedă 
arme nucleare nerecurgerea la a- 
semenea arme sau la amenințarea 
cu recurgerea la aceste arme.

Crearea de zone fără arme nu
cleare pe baza unor aranjamente 
liber consimțite între statele regiu
nii interesate constituie o măsură 
importantă de dezarmare. Statele 
care fac parte din aceste zone ar 
trebui să se angajeze să respecte 
integral toate obiectivele, scopuri
le și principiile acordurilor sau a- 
ranjamentelor care au dus la crea
rea lor, proceaînd astfel încît a- 
cestea să fie cu adevărat lipsite 
de arme nucleare.

în ceea ce privește aceste zone, 
documentul consideră deosebit de 
recomandabil : adoptarea de către 
statele interesate a tuturor măsu
rilor pertinente pentru a asigura 
deplina aplicare a Tratatului cu 
privire la interzicerea armelor nu
cleare în America Latină (Trata
tul de la Tlatelolco), ținînd seama 
de punctele de vedere exprimate în 
cursul sesiunii extraordinare pri
vind aderarea la acest tratat; în 
Africa, unde Organizația Unității 
Africane a hotărît denuclearizarea, 
Consiliul de Secui itate va lua de 
fiecare dată cînd va fi necesar mă
surile eficace dorite pentru a ve
ghea ca acest obiectiv să nu fie 
compromis ; punerea în practică a 
propunerii urmărind crearea unei 
zone lipsite de arme nucleare în 
Orientul Mijlociu, unde toate păr
țile direct interesate s-au decla
rat favorabile acestei idei ; toate 
statele regiunii din Asia de sud 
care s-au arătat ferm decise să 
păstreze regiunea lor fără arme 
nucleare să nu 'ia nici o măsură 
susceptibilă să le abată de la acest 
obiectiv.

Adunarea Generală ia notă, tot
odată, de propunerile urmărind 
crearea unei zone de pace în O- 
ceanul Indian, ținînd seama de de
liberările și rezoluțiile pertinente 
ale Adunării Generale și de ne
cesitatea de a asigura menți
nerea păcii și securității în regiu
ne. Statele dotate cu arme nuclea
re și statele care nu posedă arme 
nucleare ar trebui să ia în comun 
noi măsuri îh vederea realizării pe 
o bază universală și nediscrimina
torie a unui consens internațional 
cu privire la mijloacele pentru îm
piedicarea proliferării unor aseme
nea arme.

Aplicarea strictă a tuturor pre
vederilor instrumentelor existente 
în domeniul neproliferării, cum 
sînt Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare și Tratatul cu 
privire la interzicerea armelor nu
cleare în America Latină (Trata
tul de la Tlatelolco) de către sta
tele părți ale acestor tratate — 
continuă documentul — ar putea 
contribui -în tnod considerabil la 
realizarea acestui țel. Aderările la 
aceste instrumente s-au înmulțit în 
ultimii ani și părțile au arătat că 
speră ca această tendință să se a- 
firme și mai mult.

Opțiunile și hotărîrile țărilor în 
ce privește folosirea pașnică a e- 
nergiei nucleare ar trebui respec
tate fără a compromite politicile 
lor respective privind ciclul com
bustibilului nuclear sau coopera
rea, acordurile și contractele inter
naționale privind folosirea pașnică 
a energiei nucleare, cu condiția ca 
măsurile de garanție să fie apli
cate.

Toate statele — continuă docu
mentul — ar trebui să adere la 
Protocolul privind interzicerea fo
losirii în război a gazelor asfixian
te, toxice sau similare, a mijloa
celor bacteriologice.

Toate statele care nu au făcut-o 
încă artrebui să aibă în vedere 
aderarea la Convenția cu privire la 
interzicerea punerii la punct, fa
bricării și stocării armelor bacte
riologice (biologice) sau toxice și 
cu privire la distrugerea lor. Inter
zicerea completă și efectivă a pu
nerii la punct, fabricării și stocării 
tuturor armelor chimice și distru
gerea lor constituie una dintre mă
surile cele mai urgente ale dezar
mării. Ar trebui încheiată o Con
venție bare să interzică punerea la 
punct, fabricarea, stocarea și folo
sirea armelor radiologice.

Comitetul pentru dezarmare ar 
trebui să continue să studieze ne
cesitatea unei noi interdicții în fo
losirea tehnicilor de modificare a 
mediului înconjurător în scopuri 
militare sau în orice alte scopuri 
ostile, pentru a elimina pericolele 
ce ar rezulta pentru omenire ca 
urmare a folosirii lor. Comitetului 
pentru dezarmarei se cere să în
ceapă fără întîrziere — în consul
tare cu statele părți la Tratatul 
pentru interzicerea plasării de 
arme nucleare și de alte arme de 
distrugere în masă pe. fundul mă
rilor și oceanelor, precum și în 
subsolul lor și ținînd seama de pro

punerile formulate în cursul Con
ferinței părților însărcinate cu e- 
xaminarea Tratatului (1977), cît și 
de toate progresele tehnice perti
nente — examinarea unor noi mă
suri în domeniul dezarmării ur
mărind împiedicarea unei curse a 
armamentelor în acest mediu.

Ar trebui luate noi măsuri pen
tru a împiedica cursa armamente
lor în spațiul extraatmosferic și ar 
trebui angajate negocieri interna
ționale adecvate în acest sens. Pa
ralel cu negocierile cu privire la 
măsurile de dezarmare nucleară, 
ar trebui urmărite cu hotărîre li
mitarea și reducerea treptată a for
țelor armate și armamentelor cla
sice în cadrul progresului în di
recția dezarmării generale și com
plete. Statele care posedă arsenale
le nucleare cele mai importante au 
în mod cu totul special misiunea 
de a continua procesul de reduce
re a armamentelor clasice.

In special instaurarea unei si
tuații mai stabile în Europa în 
condițiile unui nivel inferior al po
tențialului militar — asigurînd o 
egalitate șl o paritate aproximative 

‘și menținerea securității tuturor 
statelor și respectînd deplin inte
resele pe planul securității și in
dependenței statelor care nu fac 
parte din alianțe militare, prin a- 
corduri cu privire la reduceri și li
mitări reciproce — ar permite în
tărirea securității în Europa și ar 
constitui o etapă importantă spre 
întărirea păcii și securității inter
naționale. Eforturile desfășurate 
în prezent în acest scop ar trebui 
continuate cu mai multă energie.

Consultări cu privire la limita
rea transferurilor internaționale de 
arme clasice — menționează do
cumentul — ar trebui inițiate între 
principalele țări furnizoare și be
neficiare de arme, avînd drept 
principii de bază menținerea secu
rității părților în scopul favoriză
rii sau consolidării stabilității la 
un nivel mai scăzut de forțe, ținînd 
seama de faptul că toate statele tre
buie să-și asigure securitatea, pre
cum și de dreptul inalienabil la au
todeterminare și la independență al 
popoarelor aflate sub dominație 
colonială sau străină și de obliga
țiile pe care le au statele de a res
pecta acest drept, conform Cartei 
O.N.U. și Declarației cu privire la 
principiile dreptului internațional 
cu privire la relațiile de prietenie 
și cooperare între state. Se relevă, 
de asemenea, că o măsură care ar 
contribui la frînarea cursei înar
mărilor o reprezintă și reducerea 
treptată a bugetelor militare pe o 
bază reciproc convenită, de exem- 
piu, în cifre absolute sau in pro
centaje, în special de către statele 
dotate cu arme nucleare și de că
tre alte state importante din punct 
de vedere militar. Aceasta ar fi o 
măsură care ar contribui la frînarea 
cursei înarmărilor și ar oferi, în 
plus, posibilități de afectare a re
surselor folosite în prezent în 

- scopuri militare, pentru dezvol
tarea economică și socială. în spe
cial a țărilor în curs de dezvoltare.

Pentru a facilita încheierea și 
aplicarea efectivă a acordurilor de 
dezarmare și a crea un climat de 
încredere, statele ar trebui să sub
scrie la prevederile adecvate de 
verificare incluse în aceste acor
duri. Nu ar trebui precupețit nici 
un efort pentru a pune la punct 
metode și proceduri corespunzătoa
re, care să nu fie discriminatorii, 
să nu constituie o ingerință inopor
tună în problemele interne ale al
tor state și să nu împiedice dez
voltarea lor economică și socială. 
Angajamentul de a lua măsuri co
respunzătoare pentru întărirea în
crederii ar putea contribui într-o 
măsură apreciabilă la deschiderea 
căii către noi progrese în domeniul 
dezarmării. în acest scop, ar trebui 
să se adopte măsuri de genul celor 
indicate și alte măsuri care ur
mează să fie stabilite.

Documentul precizează că ar tre
bui să se adopte măsuri care să 
evite atacurile declanșate prin- 
tr-un accident sau în urma unui 
calcul greșit, sau a unei întreru
peri a mijloacelor de comunicare, 
luînd măsuri care să urmărească 
îmbunătățirea comunicațiilor în
tre guverne, mai ales în zonele de 
încordare, instalînd „linii directe" 
și prin alte mijloace care să permită 
reducerea riscului de conflict și, 
de asemenea, să se ceară secreta
rului general să prezinte periodic 
Adunării Generale rapoarte pri
vind repercusiunile economice și 
sociale ale cursei înarmărilor și 
consecințele sale extrem de dău
nătoare pentru pace și securitate 
pe plan internațional.

Dată fiind legătura care există 
între cheltuielile pentru înarmare 
și dezvoltarea economică și socia
lă și necesitatea de a elibera re
sursele folosite în prezent în sco
puri militare pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială a lumii, în spe
cial în avantajul țărilor în curs de 
dezvoltare, ar trebui ca secretarul 
general să întreprindă, cu con
cursul unui grup de experți gu
vernamentali calificați, desemnați 
de el, un studiu amplu referitor la 
Ceea ce ar reprezenta dezarmarea 
în raport cu dezvoltarea. Ar tre
bui ca el să prezinte un raport pro
vizoriu asupra acestei probleme A- 
dunării Generale, în cursul celei 
de-a 34-a sesiuni a acesteia, și să-i 

prezinte rezultatele definitive ale 
acestui studiu în cursul celei de-a 
36-a sesiuni. Studiul ar trebui să 
fie întreprins luîndu-se în consi
derare modul în care dezarmarea 
ar putea contribui la instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale, să fie de perspectivă, o- 
rientat spre aspectele politice și să 
pună accentul pe oportunitatea re- 
alocării pentru dezvoltarea eco
nomică și socială, în special în a- 
vantajul țărilor în curs de dezvol
tare, a resurselor folosite în pre
zent în scopuri militare. Secreta
rul general, cu ajutorul unor ex
perți consultanți numiți de el, va 
continua studiul cu privire la ra
portul existent între dezarmare și 
securitatea internațională, studiu 
pe cate îl va prezenta Adunării 
Generale la cea de-a 34-a sesiune 
a sa, așa cum i s-a cerut prin Re
zoluția 32/154.

La cea de-a 33-a sesiune a sa și 
la sesiunile sale ulterioare. Adu
narea Generală ar trebui să stabi
lească directive precise pentru 
realizarea de studii, ținînd seama 
de propunerile deja făcute de a- 
numite țări în cursul sesiunii sale 
extraordinare, precum și de cele care 
vor putea fi prezentate ulterior în 
această problemă. In scopul de a 
se sensibiliza opinia publică mon
dială față de cauza dezarmării — 
relevă documentul — ar trebui să 
se adopte măsurile precise care au 
fost convenite și care urmăresc îm
bunătățirea difuzării informațiilor 
privind cursa înarmărilor și accen
tuarea eforturilor consimțite pen
tru încetarea și schimbarea tendin
ței acestei curse.

Adunarea Generală declară săp- 
tămîna care începe la 24 octombrie 
— ziua aniversării întemeierii Or
ganizației Națiunilor Unite — săp- 
tămîna promovării obiectivelor 
dezarmării.

Statele membre ar trebui încu
rajate să îmbunătățească circulația 
datelor privind diferitele aspecte 
ale dezarmării, pentru a evita difu
zarea de informații eronate sau 
tendențioase privind armamentele 
și a pune accentul asupra perico
lului pe care îl prezintă escalada
rea cursei înarmărilor și asupra 
necesității unei dezarmări generale 
și complete sub un control inter
național eficace.

Guvernele și organizațiile inter
naționale guvernamentale și negu
vernamentale sînt cu insistență ru
gate să ia măsuri pentru a pune 
la punct programe de educație în 
domeniul dezarmării și păcii la 
toate nivelurile.

Negocierile asupra dezarmării 
generale și complete — continuă 
documentul — vor trebui să fie 
purtate concomitent cu negocierile 
asupra unor măsuri parțiale de 
dezarmare. In acest scop, Comite
tul pentru dezarmare se va consa
cra elaborării unui program deta
liat de dezarmare. Acest program 
detaliat va trebui să prevadă pro
ceduri corespunzătoare, în așa fel 
încît Adunarea Generală să fie ți
nută pe deplin la curent cu des
fășurarea acestor negocieri, *în 
special o evaluare a situației po
trivit necesităților și, mai ales, o 
analizare constantă a aplicării pro
gramului.

In contextul dezarmării gendrale 
și complete sub un control in
ternațional strict și eficace, statele 

■ nu vor putea avea la dispoziție 
decît efectivele, instalațiile, arma
mentele și forțele nenucleare care 
•sînt recunoscute ca necesare pen
tru menținerea ordinii interne și 
apărarea securității personale a ce
tățenilor, precum și pentru a le 
permite să ofere sprijinul și per
sonalul convenit pentru o forță de 
pace a Națiunilor Unite.

In afara diverselor probleme tra
tate în Programul de acțiune al 
Documentului final — se precizea
ză în textul acestuia — există și 
altele, de importanță fundamenta
lă, asupra cărora, datorită comple
xității lor și duratei scurte a se
siunii speciale, s-a dovedit impo
sibil să se ajungă la concluzii co
mune satisfăcătoare. De aceea, ele 
nu sînt tratate decît într-un mod 
foarte general și în unele cazuri nu 
sînt tratate deloc în prezentul Pro
gram.

Capitolul consacrat recomandă
rilor referitoare la mecanismul in
ternațional pentru negocierile în 
domeniul dezarmării subliniază, 
între altele, că, în afară de faptul 
că trebuie să existe o voință poli
tică, mecanismele internaționale ar 
trebui folosite mai eficient și, de 
asemenea, ar trebui îmbunătățite 
pentru a înlesni executarea Pro
gramului de acțiune și a ajuta Or
ganizația Națiunilor Unite să-și 
îndeplinească rolul ce-i revine în 
domeniul dezarmării.

In pofida tuturor eforturilor des
fășurate de comunitatea interna
țională, mecanismul actual nu a 
dat rezultate adecvate. Este, deci, 
urgent necesar să se dinamizeze 
mecanismul de dezarmare existent 
și să se creeze organe corespunză
toare, care să aibă un caracter mai 
reprezentativ în scopul deliberări
lor și negocierilor referitoare la 
dezarmare. Pentru realizarea unui 
maximum de eficacitate, sînt nece
sare două tipuri de organe în do
meniul dezarmării : organe care 
să delibereze și organe de nego
ciere. Toate statele membre ar tre

bui să fie reprezentate în primul 
grup de organe. în schimb, în ce 
privește al doilea grup, ar fi pre
ferabil să se prevadă o compo
nență relativ limitată.

în continuare, în document se 
spune că Orgapizația Națiunilor 
Unite ar trebui să joace un rol mai 
activ în acest domeniu și, pentru 
a se achita eficient de funcțiile 
sale, ar trebui să faciliteze și să 
încurajeze adoptarea a tot felul de 
măsuri — unilaterale, bilaterale, 
regionale sau multilaterale — de 
dezarmare. Adunarea Generală a 
fost și ar trebui să rămînă princi
palul organ de deliberare al Orga
nizației Națiunilor Unite în dome
niul dezarmării și nu ar trebui să 
precupețească nici un efort pentru 
a favoriza aplicarea măsurilor de 
dezarmare.

Comitetul nr. 1 al Adunării Ge
nerale ar trebui să se ocupe în vii
tor numai de problemele legate de 
dezarmare și de probleme conexe 
în legătură cu securitatea interna
țională.

Adunarea Generală stabilește, ca 
succesoare a Comisiei create ini
țial prin Rezoluția 502 (VI), o co
misie de dezarmare formată din 
toți membrii Organizației Națiuni
lor Unite, hotărînd, totodată, că Co
misia de dezarmare va fi un organ 
deliberativ, organ subsidiar Adu
nării Generale, al cărui rol va fi 
de a examina și a face recoman
dări în diferite probleme din '■ 
meniul dezaimării și a da curs1 
tărîrilor și recomandărilor perti
nente ale sesiunii speciale consa
crate dezarmării.

Comisia de dezarmare va alcătui 
în fiecare an un raport pe care îl 
va supune Adunării Generale. Ea 
va prezenta spre analiză Adunării 
Generale, la cea de-a 33-a sesiune 
a sa, un raport cu privire la pro
blemele de organizare. îr^979, Co
misia de dezarmare se va întruni 
pentru o perioadă ce nu va depăși 
patru săptămîni, datele acestei 
reuniuni urmînd a fi fixate de 
Adunarea Generală la cea de-a 
33-a sesiune.

O a doua sesiune specială a 
Adunării Generale consacrată 
dezarmării ar urma să se țină la o 
dată pe care Adunarea Generală o 
va decide la cea de-a 33-a sesiune.

Adunarea Generală este profund 
conștientă că este necesar în con
tinuare să se creeze un forum mul
tilateral unic, de dimensiuni limi
tate, de negocieri asupra dezarmă
rii, care să adopte hotărîrile prin 
consens.

După ce subliniază importanța 
ideii ca toate statele care s-au 
dotat cu arme nucleare să parti
cipe la un organism de negocieri 
constituit în mod corespunzător — 
Comitetul pentru dezarmare — A- 
dunarea Generală își exprimă sa
tisfacția că acesta va fi deschis 
participării statelor care s-au în
zestrat cu arme nucleare, precum 
și participării altor 32—35 de state. 
Comitetul pentru dezarmare va fi 
convocat la Geneva cel tîrziu în 
ianuarie 1979 și el își va desfășu
ra lucrările pe baza consensului, 
va adopta un regulament intern 
propriu, va ruga pe secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor U- 
nite să numească un secretar al 
comitetului, făcînd în așa fel în
cît președinția comitetului să fie 
asigurată pe rînd, pe cîte o lună, 
de toți membrii săi, va lua mă
suri pentru ca statele interesate 
care nu sînt membre ale comite
tului să poată să prezinte acestuia 
propuneri scrise sau documente 
de lucru privind măsuri de 
dezarmare.

De asemenea, Comitetul pentru 
dezarmare își va deschide ședin
țele plenare în mod public, cu ex
cepția cazului cînd se va hotărî 
altfel.

Documentul arată apoi că o con
ferință mondială asupra dezarmă
rii, care să întrunească toate sta
tele și să fie pregătită în mod a- 
decvat, ar trebui convocată ime
diat ce acest lucru ar deveni A 
portun. Centrul Națiunilor Unite 
pentru dezarmare ar trebui întă
rit în mod corespunzător, iar atri
buțiile sale în materie de cerce
tare și informare ar trebui lăr
gite.

Adunarea Generală constată cu 
satisfacție că participarea activă a 
statelor membre la examinarea 
punctelor înscrise pe ordinea de zi 
a sesiunii speciale, precum și pro
punerile și sugestiile prezentate de 
ele și pe care Documentul final le 
reflectă în mare parte, au adus o 
contribuție valoroasă la lucrările 
sesiunii speciale și au permis în
cheierea lor cu rezultate pozitive.

Documentul final enumeră pro
punerile prezentate de diferite sta
te în Adunarea Generală cu pri
lejul sesiunii sale extraordinare. La 
primul punct din această listă de 
propuneri inclusă în Documentul 
final se află Hotărîrea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român privind poziția României în 
problemele dezarmării, și în pri
mul rînd ale dezarmării nucleare, 
adoptată la 9 mai 1978. Lista de 
propuneri cuprinde, de asemenea, 
ansamblul de direcții de acțiune și 
măsuri concrete în domeniul 
dezarmării prezentat la sesiunea 
specială, din împuternicirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de 
către primul ministru al guvernu
lui român, Manea Mănescu.
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