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Azi, in Capitală, își incepe lucrările

MARELE FORUM ĂL EDUCAȚIEI POLITICE 
Șl CULTURII SOCIALISTE

Activitatea noastră ideologică și politică, educativă trebuie să por
nească permanent și să se bazeze pe ideile nobile ale socialismului ști
ințific, ale umanismului revoluționar. In centrul activității noastre po
litice, educative trebuie să stea dezvoltarea dragostei față de țară, față 
de popor, față de cauza socialismului, dezvoltarea patriotismului revo
luționar,

NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi se deschid în Capitală, în 

prezența a 6 300 de participant, lu
crările celui de-al doilea Congres 
al educației politice și culturii socia
liste. Eveniment de importanță deo
sebită in viața spirituală a țării, în 
evoluția societății noastre, actualul 
congres, ce se înscrie in larga suită 
a marilor forumuri naționale, ini
țiată in ultimul deceniu, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
are menirea să facă bilanțul reali
zărilor obținute în ultimii ani in 
direcția formării conștiinței omului 
nou și totodată să deschidă noi 
orizonturi în opera de transformare 
revoluționară a conștiințelor. Prin 
obiectivele propuse, acest congres 
conferă activității ideologice și 
politico-educative un rol și mai 
însemnai in înarmarea comuniști
lor. a maselor largi populare cu 
înțelegerea științifică a realităților 
societății românești, a realităților 
vieții internaționale contemporane, 
în ridicarea nivelului general de 
cunoștințe al oamenilor muncii. în 
îmbogățirea vieții lor spirituale. în 
edificarea gindirii înaintate.

Țelul suprem al luptei partidu
lui comunist l-a constituit dintot- 
deauna slujirea omului, crearea 
condițiilor pentru afirmarea de
plină a vocațiilor și personalității 
umane. Tot ceea ce a proiectat și 
a înfăptuit îte cele peste șase de
cenii de cind partidul â liășit în 
arena vieții politice ă avut drept 
unică finalitate — omul. în numele 
aceluiași înalt ideal acționează azi 
partidul nostru pentru realizarea 
unei depline armonii intre prospe
ritatea materială și elevarea spiri
tuală a omului. Congresul care in
cepe azi are loc într-o etapă nouă, 
superioară în cadrul acestei consec
vente și mărețe opere.

„Partidul revoluționar. forțele 
progresiste, clasa muncitoare — in 
calitate de clasă conducătoare a so
cietății — trebuie să-și îndeplineas
că in cele mai bune condiții răs
punderea istorică — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. — 
atit in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, in făurirea relațiilor de pro
ducție, cit și in afirmarea in în
treaga societate a concepției revo
luționare materialist-dialectice des
pre lume și viață... Avem obliga
ția să acționăm pentru perfecțio
narea activității noastre, pentru 
dezvoltarea cu succes a construcției 
socialiste, desfășurind totodată o 
largă activitate teoretică, ideologică, 
politică, educativă pentru a inarma 

<_______________________________

cu o perspectivăpartidul șl poporul 
clară, pentru a contribui la îmbo
gățirea tezaurului comun al teoriei 
și practicii revoluționare, la respin
gerea propagandei îndreptate îm
potriva socialismului și comunis
mului, Ia creșterea prestigiului 
socialismului și comunismului in 
lume".

în concepția partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae 
omul nou, omul 
societății socia
liste multilate
ral dezvoltate, 
este un om ca
pabil să cunoas
că și să foloseas
că in sprijinul 

legitățile 
ale
so-

Ceaușescu,

său 
generale 
dezvoltării 
cietății, să înțe
leagă dialectica 
complicată a 
evoluției ei, mul
titudinea 
tradicțiilor 
lumea de azi ; 
un om capabil 
să înțeleagă 
profund schim
bările și trans
formările din 
jurul său și, 
deopotrivă, să-și 
organizeze 
țiunile în con
formitate 
legile 
deveniri, să fie animat de înflăcă
rate sentimente patriotice și, tot
odată, de sentimentele solidarității 
militante cu cauza celorlalte po
poare.

în complexa operă de edificare 
a omului nou, caracterizat printr-o 

. înaltă conștiință socialistă, cu larg 
orizont cultural și un profil moral 
înaintat, de o importanță covirși- 
toare este cunoașterea aprofundată, 
de către toți oamenii muncii, a po
liticii partidului nostru, a Progra
mului făuririi 
multilateral 
imensului 
țăminte 
operă 
Nicolae 
sinteză _____ _ ......
construcției socialiste pe pămintul 
României. în acest sens, se desfă
șoară o largă activitate politico-i- 
deologică, cuprinzind vaste struc
turi organizatorice și multipli fac
tori educaționali, pentru a ajuta 
pe toți membrii societății noastre

con- 
din

ac-
cu 

acestor

Prezentarea la O.N.U. a POZIȚIEI SI PROPUNERILOR 
ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA PROBLEMA DEZARMĂRII 
- rod al strălucitei inițiative de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu - dă expresie voinței nestrămutate 
a poporului român de a acționa pentru înfăptuirea 
dezideratului suprem al omenirii: apărarea păcii.

cere.

societății socialiste 
dezvoltate, irit și a 

tezaur de idei și învă- 
pe care îl 

teoretică a
Ceaușescu 
științifică

conține vasta 
tovarășului 

— magistrală 
a experienței

să pătrundă sensurile filozofiei 
materialist-dialectice, să înțeleagă 
temeinic superioritatea principiilor 
socialismului, chintesența uma
nistă a politicii interne și externe 
a partidului nostru.

Multiple fapte și împrejurări do
vedesc exemplar că în anii de după 
Congresul al IX-lea, politica par
tidului a fost în mod organic ela
borată prin consultarea permanentă 

a poporului, cu 
participarea sa 
nemijlocită, dia
logul amplu cu 
masele cele mai 
largi, atragerea 
lor la dezba
terea tuturor 
problemelor care 
privesc dezvol
tarea tării afir- 
mindu-se ca 
principala me
todă de condu- 

Răspun-
zind in cel mai 
înalt grad inte
reselor vitale ale 
națiunii. poli
tica partidului 
este privită de 
popor ca pro
pria să politică, 
ceea ce explică 
dăruirea - sa în 
muncă, actele de 
adevărat eroism 
săvirșite de oa
menii muncii, 

probind prin faptele lor că și-au 
însușit această politică umanistă.

Așa cum este cunoscut, in viziu
nea partidului nostru, a secretarului 
său general, socialismul nu este de 
conceput fără o înaltă cultură, el 
presupune cu necesitate o largă 
perspectivă asupra instruirii per
manente, studierea neîncetată a 
noilor fenomene materiale și spi
rituale, a luptei dintre vechi și nou. 
Socialismul este orinduirea unei 
vaste culturi, el se construiește de 
către un om cu larg orizont spiri
tual, capabil să 
teleagă și să soluționeze adecvat, 
în spirit revoluționar, noile pro
bleme care apar in mersul nostru 
înainte, un om activ, dinamic, stă- 
pin al propriului 6âu destin. De 
aceea, în dinamica activitate de for
mare a omului nou, constructor 
conștient al socialismului, cu un 
bogat orizont de cunoaștere, un rol 
de mare însemnătate revine cul
turii și artei, ale căror valori, cu

descifreze. să în-

marea lor capacitate de înrlurire, 
au devenit astăzi pe deplin accesi
bile tuturor oamenilor muncii. S-au 
creat, practic, condițiile materiale 
și spirituale pentru ca arta, cultura 
să devină cu adevărat, prin con
ținutul de idei, ca și prin aria lor 
de răspindire. un bun al întregu
lui popor. Tot ceea ce s-a creat 
mai valoros în literatură, muzică, 
teatru, in artele plastice confirmă 
cu strălucire ideea că operele ade
vărate și durabile, în stare să dăi
nuie de-a lungul timpului, sint ace
lea inspirate din viața, munca și 
lupta poporului, oglindindu-i con
cepțiile, trăsăturile morale funda
mentale în creații originale, patrio
tice, umaniste, care promovează 
încrederea in om, în virtuțile sale, 
în capacitatea lui de a cunoaște și 
folosi legile naturii, de a schimba 
și perfecționa necontenit lumea, 
societatea in care trăiește.

Subliniind legătura strinsă, indi
solubilă dintre artă și realitatea zi
lelor noastre, dintre creația artis
tică și viața poporului, secretarul 
general al partidului arăta că mi
siunea artistului comunist este da 
a-și citita patria, de a oglindi mi
nunatele realizări ale celor ce o 
făuresc, de a-i însufleți pe oameni 
în munca și lupta lor, de a le in
spira incredere si de a-ț mobiliza in 
îndeplinirea marilor' obiective ce 
ne stau in față : „Trebuie să Se 
bea apă numai din izvorul cu apa 
vie ce izvorăște din pămintul udat 
de sudoarea și singele înaintași
lor : numai acest izvor este dătă
tor de viață și inspirație. Nu tre
buie să se alerge și să se bea apă 
din ulcioarele cu apă stătută și in 
care se toarnă și picături din otra
va concepțiilor retrograde și cos
mopolite prin care se urmărește să 
adoarmă conștiința patriotică, revo
luționară a creatorilor, a maselor 
populare și a poporului". în con
cepția partidului nostru, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, nu imita
ția. nu uniformizarea, ci diversi
tatea, redarea specificului propriu 
al fiecărui popor înseamnă adevă
rata creație artistică, o creație stră
bătută de sevele geniului popular 
și redată maselor largi de oameni 
ai muncii dițji patria noastră.

Se poate, spune pe drept cuvint 
că. potrivit dezvoltării și adincirii 
necontenite a democrației socialiste, 
poporul însuși este făuritorul cultu-
(Continuare în pag. a V-a)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL SEMESTRIAL

17 unități industriale 
din județul Botoșani

Un număr de 17 unități industria
le botoșănene au raportat îndepli
nirea sarcinilor de plan pe primul 
semestru al anului, rezultatele cele 
mai semnificative înregiștrindu-se 
la întreprinderea mecanică, exploa
tările miniere din Dersca. Miorcani 
și Hudești. Fabrica de zahăr din 
Bucecea și ’întreprinderile de pro
ducție industrială ale consiliului 
popular județean. Pe baza creșterii 
cu peste 10 la sută a productivității 
muncii și în condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale, cele 17 co

lective muncitorești botoșănene vor 
produce și livra suplimentar pină 
la sfirșitul semestrului în curs un 
volum de produse în valoare de 
peste 150 milioane lei. (Silvestri 
Ailenei).

Constructorii de locuințe 
din județul Vaslui

în municipiile Vaslui și. Bîrlad au 
fost predate beneficiarilor alte 
peste 180 de noi și confortabile 
apartamente. în acest fel. lucrătorii 
Întreprinderii județene1 de construc- 
ții-montai și-au îndeplinit planul 
pe primul semestru al anului înain

te de termen. Datorită organizării 
judicioase a activității pe șantiere, 
utilizării integrale a timpului de 
lucru și gospodăririi raționale a 
materialelor, pină la finele perioa
dei vor fi executate suplimentar și 
predate oamenilor muncii incă a- 
proape 200 de apartamente. (Petru 
Necula).

10 unități economice 
din județul Mureș

Antrenate cu toate forțele în ac
țiunea de creștere a indicelui de 
utilizare a mașinilor și utilajelor,

reducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, de combustibil 
și energie, colectivele de oameni 
ai muncii din 10 întreprinderi in
dustriale și unități economice din 
județul Mureș au raportat îndepli
nirea înainte de termen a planului 
producției-marfă pe primul semes
tru al acestui an. între acestea se 
numără întreprinderile „ILEFOR", 
întreprinderea „Prodcomplex" și Fa
brica de zahăr din Tg. Mureș. Cele 
10 unități economice vor realiza 
pină la sfirșitul lunii iunie o pro
ducție suplimentară in valoare de 
77,8 milioane lei. (Gh. Giurgiu).

întregul nostru popor a luat cu
noștință cu profund interes și vie 
satisfacție de poziția și propunerile 
României cu privire la dezarmare, 
prezentate din imputernicirea pre
ședintelui republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și în baza man
datului încredințat, de Marea Adu
nare Națională sesiunii speciale a 
O.N.U, de către ministrul de ex
terne român. Cu deplin temei se 
poate afirma că prin aceasta tara 
noastră aduce o contribuție de ine
stimabilă valoare politică și prac
tică la realizarea cu succes a obiec
tivelor pentru care s-a întrunit 
acest forum mondial, la solutiona
rea problemei fundamentale a con
temporaneității : oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarma
re. in primul rind dezarmarea nu
cleară. asigurarea unei păci trai
nice in lume.

în concordantă cu Întreaga sa 
politică externă, care a înscris în
făptuirea dezarmării ca imul din 
obiectivele primordiale, cu locul 
central pe care acest deziderat is
toric il ocupă în gindirea social- 
politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în intensa și remarca
bila sa activitate pe plan interna
țional. România acordă o mare a- 
tentie actualei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată. pentru a doua oară, in ex
clusivitate. dezarmării. Relevind că 
..popoarele așteaptă ca la această 
sesiune să se adopte măsuri hotă- 
rite si concrete in direcția opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la de
zarmare. si in primul rind la de
zarmare nucleară", subliniind că 
„acum este nevoie de fapte ; este 
in pericol existența omenirii, viața 
popoarelor si este necesar să acțio
năm in strinsă unitate cu toate for
țele pentru a apăra libertatea, in
dependența și viața popoarelor", 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a arătat că „România participă la 
această sesiune cu hotărirea fermă 
de a-și aduce contribuția la reali
zarea acestui obiectiv care cores
punde năzuințelor întregii ome
niri".

O mărturie concludentă a intere
sului si atenției manifestate de tara 
noastră fată de sesiunea specială 
a O.N.U. o constituie inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, anun
țată la plenara Comitetului Central 
al P.C.R. din 1—2 iunie, de a da — 
in preajma și în timpul desfășură
rii acestei sesiuni — un nou imbold 
acțiunilor de masă din țara noas
tră in sprijinul dezarmării. Pe li
nia acestei inițiative, APELUL 
POPORULUI ROMÂN ADRESAT 
SESIUNII SPECIALE A O.N.U.. pe 
care s-au așternut peste 18 milioa
ne de semnături, a dat expresie 
hotărîrii nestrămutate a României 
de a acționa, in strinsă solidaritate 
cu ampla mișcare mondială care se 
opune politicii înarmărilor. in con
lucrare cu toate statele șl forțele 
iubitoare de pace, pentru înlătura
rea spectrului distrugerii nucleare 
care plutește deasupra omenirii, 
pentru o Europă și o lume fără 
arme și fără războaie, pentru des
tindere. securitate si colaborare in
ternațională.

Cit de mare importanță acordă 
poporul nostru sesiunii se vădește 
și din faptul că mandatul delega
ției române, conținînd liniile direc
toare ale activității acesteia, pro
punerile elaborate sub directa în
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a fost aprobat de Marea 
Adunare Națională, căpătind astfel 
girul organului suprem al puterii 
de stat.

Considerentele si propunerile 
prezentate acum de la înalta tribu
nă a sesiunii speciale a O.N.U. de
curg din aprecierile si concluziile 
asupra situației internaționale in 
care are loc acest eveniment, așa 
cum au fost ele formulate in ex
punerea programatică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. Omenirea 
străbate o perioadă de incordare 
foarte gravă, care a dus la creș
terea pericolelor unor noi conflicte 
militare, inclusiv ale izbucnirii
(Continuare in pag. a Vl-a)

LA SECERIȘUL ORZULUI 
—muncă neîntreruptă, bine organizată pentru

strîngerea grabnică și fără pierderi a recoltei!
........................ —........     —---------  i ......  —------------:------------------------- —

• Pînă aseară, recolta a fost strinsă 
de pe 248000 hectare, ceea ce repre
zintă 30 la sută din suprafața cultivată

• Exemplul județelor și unităților 
fruntașe dovedește că se poate lucra 
mai repede

• Tot ce se recoltează într-o zi - în 
aceeași zi să fie transportat și depozi
tat în bune condiții

Secerișul orzului se desfășoară in 
prezent in toate județele situate 
in sudul și vestul țării. în această 
săptămînă va trebui strins orzul de 
pe întreaga suprafață cultivată în 
această parte a țării, ca și din alte 
zone unde această cultură ajunge 
la maturitate, iar în săptămina ce 
urmează se va trece în unele județe 
și la recoltarea griului.

Este in interesul oamenilor mun
cii din agricultură, al nostru, al tu
turor, ca in aceste zile să se lu
creze, pretutindeni, fără întrerupe
re și bine organizat, pentru ca din 
recolta de orz a acestui an să nu 
se piardă nici un bob. pentru ca 
totul să fie strins. țransportat și de

pozitat cit mai repede și cu cea 
mai mare grijă. Prin urmare, tre
buie acționat energic, cu răspun
dere în fiecare din punctele cheie 
aflate pe drumul recoltei din cimp 
in magazii : seceriș, transport, de
pozitare. Care este stadiul acestor 
lucrări și ce concluzii se desprind 
după primele zile de seceriș ?

După cum a stabilit conducerea 
partidului, secerișul orzului trebuie 
încheiat, in fiecare unitate agricolă, 
în 3—4 zile bune de lucru. Din 
datele furnizate de Ministerul Agri
culturii rezultă că pină ieri, 23 iu
nie. orzul a fost strins de oe 248 000 
hectare — 30 la sută din suprafe

țele cultivate, lucrările fiind mai 
avansate in iudetele Ialomița. Te
leorman. Vîlcea. Buzău. Prahova. 
Giurgiu. Mehedinți, unde au fost 
recoltate mai mult de iumătate din 
suprafețele ocupate cu această cul
tură. în alte iudete insă, deși la
nurile de orz s-au copt, recoltarea 
nu se desfășoară în ritm satisfă
cător.

Transportul produselor din cimp 
la bazele de recepție a fost orga
nizat mai bine decit in alti ani. 
împuterniciți ai comitetelor execu
tive ale consiliilor populare jude
țene, repartizați pe unități agricole 
și formații de lucru, au sarcina de

a asigura buna folosire a mijloace
lor de transport, integritatea pro
ducției agricole. de a urmări ca 
nici un bob să nu se risipească, să 
nu se înstrăineze. Dar volumul pro
duselor ce vor fi transportate crește 
pe măsură ce se intensifică sece
rișul. Iată de ce acești împuterniciți 
ai comitetelor executive ale consi
liilor populare județene, ca si ca
drele de conducere din consiliile 
agroindustriale și din unitățile 
agricole au datoria să organizeze 
cit mai bine transportul recoltei din 
cimp. astfel ca fiecare camion și 
tractor cu remorci să facă zilnic 
un număr sporit de curse. Totodată, 
este necesar să se stabilească cele 
mai judicioase trasete pentru mij-‘ 
toacele de transport, urmârindu-se 
ca drumul intre locurile de recol
tare și bazele de recepție să fie cit 
mai scurt. Subliniem aceste cerințe 
deoarece in unele unități agricole, 
mai ales din cauză _că nu au fost 
asigurate la timp mijloacele de 
transport necesare, orzul a fost de
pozitat în grămezi pe cimp sau la 
sediul fermelor. Ca atare, a trebuit 
să se facă eforturi suplimentare 
pentru incărcarea lui în vederea ex
pedierii la locurile de depozitare.

De bună seamă, evitarea oricăror 
pierderi de recoltă impune ca,

odaia cu desfășurarea operativă a 
transportului orzului din cimp. 
preiuarea și depozitarea acestuia să 
se facă cu cea mai mare grijă și 
răspundere. în nici un caz nu tre
buie să se admită repetarea practi- 
.cilor des in'tilnite anii trecuți cind, 
in plină perioadă de recoltare, sub 
presiunea ..factorilor de moment", 
au fost luate măsuri pripite, care 
au determinat. în unele locuri, o 
proastă depozitare a cerealelot 
păioase, staționări mari ale mijloa
celor de transport, prelungirea pe
rioadei de preluare la bazele <je re
cepție. cu toate neajunsurile care 
au decurs de aici.

în toate județele unde orzul a 
ajuns. la maturitate și, cu atit mai 
mult, in județele unde rezultatele 
de pină acum nu sint corespunză
toare, este imperios necesar ca or- 
ganele județene de partid și agri
cole. consiliile agroindustriale să 
acționeze mai hotărît. pentru mobi
lizarea tuturor mecanizatorilor, coo
peratorilor și specialiștilor la re
coltare. pentru folosirea din plin a 
combinelor și mijloacelor de trans
port din zori și pină seara, astfel 
ca ritmul de lucro să fie mult in
tensificat, ca recolta să fie strinsă 
și pusă la adăpost cit mai repede 
și fără pierderi.
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'arta SOCIALISTA = ARTĂ PENTRU POPOR?
Festivalul național „Cintarea României" s-a transformat într-o puternică mișcare cultural-artistică a maselor largi populare. Am obținut 

rezultate minunate; oamenii muncii, masele populare de la orașe și sate sînt și creatorii, și participant, și beneficiarii direcți ai activității 
cultural-artistice de masă. Festivalul național „Cintarea României" a pus cu putere în evidență talentul și forța creatoare specifice poporului român.

NICOLAE CEAUȘESCUI

Baza materială a culturii și educației

• în prezent, în țara noastră 
funcționează:

— 7 968 cămine culturale
— 284 case de cultură
— 266 cluburi
■— 21 908 biblioteci
— 432 muzee
— 150 teatre și instituții muzicale

• De la primul Congres al edu
cației politice și culturii socialiste, 

baza materială a culturii și învăță- 
mîntului s-a îmbogățit cu :

— 11 946 săli de clasă
— 150 000 mp spații pentru săli 

de cursuri și laboratoare
— 42 cinematografe
— 34 case de cultură și cluburi
— 339 cămine culturale sătești
— 353 săli de educație fizică
— 14 săli polivalente

Oamenii muncii -
mari inspiratori 

ai operelor noastre
ITERATURA. arta ău meni- 

Lrea de a sintetiza și de a da 
la iveală valorile morale po
zitive ale poporului român, 

de a pune în lumină nespusa fru
musețe a adevăratei sale omenii, a 
luptei necurmate pentru pro
gresul patriei, pentru indepen
dența sa. Creația noastră populară, 
tezaurul artei românești din trecut 
și prezent conțin opere de seamă 
care sintetizează marea capacitate 
de dăruire și sacrificiu a oameni
lor tării pusă în slujba patriei, a 
integrității ei.

Strălucita expunere cu caracter 
programatic a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la recenta plenară lăr
gită a Comitetului Central atri
buie literaturii și artei un rol e- 
sential in formarea omului nou. 
factor conștient in procesul de dez
voltare și eSdifi- 
care a societății ■•'••U 

literar din ulti- -------
mii douăzeci de 
ani din țara noastră exprimă o ac
tivitate colectivă, și nu doar o serie 
de victorii individuale mai mult sau 
mai puțin întemeiate, mai mult sau 
mai puțin durabile. Scriitorii ro
mâni au militat și militează pen
tru o artă angajată, pentru făuri
rea unei culturi care să nu fie ro
dul activității intimplătoare. ci al 
necesității înțelese, o cultură a că
rei sursă de inspirație se impune 
a fi realitatea și umanismul socia
list. A lărgi orizontul spiritual al 
oamenilor, a le dărui și a le confir
ma sentimentul demnității, a-i for
ma în spiritul unui umanism supe
rior. al umanismului revoluționar, 
a-i sprijini să ajungă de la orizon
tul unui singur om la orizontul tu
turor oamenilor, a proceda în așa 
fel incit poezia, proza, dramatur
gia să pornească de la izvoare, iată 
una dintre cele mai nobile misiuni 
ale scriitorului României socialiste. 
Este de la sine înțeles că pentru 
plămădirea unei asemenea arte nu 
trebuie să aștepți ..ora de gratie". 
Pentru că poetul sau artistul de 
orice fel nu este nicidecum instru
mentul gratiei divine, iar actul 
creației nu este o acțiune mistică, 
un act ..imaculat", detașat de con
tingentele sociale. Din contră, el 
este un act de profundă angajare 
in realitatea adincă a zilelor noas
tre. in mentalitățile epocii pe care 
o trăiește laolaltă cu semenii săi. 
Aceștia sînt. pină la urmă, inspi
ratorii operei lui : cei care, intr-un 
efort permanent, cu conștiința da
toriei fată de patrie, a sacrificiu
lui. dacă acesta este necesar, con
struiesc civilizația nouă, socialistă. 
Inspiratorii poeziei. romanului.

piesei de teatru care se scriu azi 
în România sint eroii edificării so
cialiste a patriei, galeria impre
sionantă de oameni ai muncii ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități care, intr-o unanimi
tate a voinței și gindului. vor să-și 
facă tara. România, din zi în zi 
mai bogată, mai înfloritoare, de
pășind orice greutăți, dificultățile 
inerente unei opere constructive de 
asemenea vaste proporții. Aceștia 
sînt deci eroii și inspiratorii noș
tri, și nu cei supranaturali, în a 
căror existență oamenii avansați ai 
epocii noastre nu mai cred de mult.

Metoda de investigare pentru 
plămădirea unei arte revoluționare 
nu poate fi alta decît materialis
mul dialectic si istoric, metodă care 
oferă creatorului de artă infinite 
posibilități pentru descifrarea le
gilor prezentului si scrutarea vii

torului. Utiliza
rea creatoare a»' 
acestei metode, a 
acestei concepții 
presupune, fireș
te, gîndire liberă, 

îndrăzneață, realistă, căci nici o 
metodă și nici o concepție nu sint 
culegeri de Tetete infailibile, e- 
laborate odată pentru totdeauna.

între creatorul de artă și socie
tatea in care trăiește, pe care o re
cunoaște ca fiind expresia propriu
lui său ideal, există un raport fun
damental definit de atașamentul 
creatorului față de idealurile so
cietății. ale oamenilor, la visurile, 
speranțele și împlinirile lor. Acestea 
constituie seva propriei opere, ma
teria primă a ei. rădăcina însăși a 
creației noastre socialiste. Misiunea 
artistului de azi. ca și a celor mari 
de ieri, este de a cînta patria, po
porul. destinul de azi și de mîine 
al tării, drumul ei socialist, efortu
rile si eroismul omului care con
struiește cea mai bună și maî 
dreaptă orinduire din istoria uma
nității. Creatorul de azi participă, 
alături de popor. împreună cu po
porul, la tot ceea ce privește des
tinul de mîine al culturii și artei.

Luminoasa perspectivă a culturii 
românești e garantată de politica 
clarvăzătoare a partidului, de forța 
vizionară a secretarului său gene
ral. de efortul creatorilor de bunuri 
materiale si spirituale din oatria 
noastră. Congresul educației politi
ce și culturii socialiste, manifestare 
de majoră importantă a democra
ției noastre socialiste, este chemat 
să dezbată sub ochii ponorului 
realizările culturii noastre de azi. 
să traseze drumurile el de mîine. 
astfel incit creația să se situeze și 
mai hotărit in slujba formării omu
lui. a conștiinței tale Înaintate, 
revoluționare.

-l"

220 DE MILIOANE DE SPECTATORI UR
MĂRESC ANUAL SPECTACOLE DE FILM, 
TEATRU Șl MUZICA

TIRAJUL ANUAL AL PUBLICAȚIILOR, ZIA
RELOR Șl REVISTELOR :

— 1 538 milioane exemplare
— 7 milioane abonați la radio și televi

ziune

Festivalul național „Cintarea României46
• La ediția din 1979—1981 au 

participat:
— 175 000 formații și cercuri ar

tistice cu peste 3 800 000 in
terpret și creatori, din care
— 4 300 formații în limba ma

ghiară
— 856 formații în limba ger

mană

• în prezent activează :
— 17 000 formații de teatru
— 22 700 coruri și grupuri co

rale
— 8 500 montaje literar-artistice 

și recitaluri de poezie
— 82 teatre populare și muncito

rești

Volume premiate în cadrul Festivalului național „Cintarea României"

Democrația culturii
cultură mare nu se poate 

^\realiza plenar decît la sca- 
^^ră mare, la scara unei în

tregi națiuni. Existenta doar 
a unei categorii — mai mult 
sau mai puțin numeroase — de oa
meni „culți", a unei elite, nu se 
poate constitui, de sine stătător. în
tr-o cultură cu adevărat reprezen
tativă ; vrind-nevrînd, ea se limi
tează la perimetrul strimt al clasei 
ori păturii sociale al cărui exponent 
este, iar efortul său civilizator — e- 
ducativ — instructiv este condamnat 
la un circuit închis, neaerat. Nu
mai participarea largă și activă a 
maselor populare la săvirsirea și 
desăvirșirea procesului dialectic de 
perfecționare și înnobilare a ființei 
umane — în calitatea lor deopotri
vă de făuritor și consumator (pur
tător) de cultură
— poate indica 
dimensiunile rea
le ale orizontului 
și profunzimii 
spiritualității și 
capacității creatoare ale unei națiuni, 
în acest sens putem observa că. în 
ce ne privește, cultura românească
— începind cu trecutul cel mai în
depărtat — a înregistrat de-a lun
gul secolelor o linie in general as
cendentă. dar extrem de sinuoasă, 
bine determinată tocmai de partici
parea sau neparticiparea poporului 
la viata social-politică a tării. Așa, 
de exemplu, epoca lui Stefan cel 
Mare s-a înscris în istoria națio
nală ca un moment de vîrf in pla
nul culturii. în ciuda numeroaselor 
războaie purtate pentru apărarea 
ființei naționale, a gliei, graiului și 
datinei (spiritualității) strămoșești, 
în timp ce epoca fanariotă a repre
zentat un timp de regres, de întu
necare și degradare a ființei uma
ne. cînd geniul popular a trebuit să 
coboare, pentru a putea dăinui. în 
adîncul inimilor românești ca în 
niște sipete ermetic închise oricăror 
imixtiuni străine, profanatoare. Re
voluția din 1821. momentul istoric 
1848. Unirea din 1859. cucerirea 
independentei în 1877, desăvirșirea 
unității naționale a statului român 
în 1918 au fost în totalitate surse 
de puternică iradiere culturală, a- 
fluenta și contribuția maselor popu
lare marcînd cu fiecare nou eveni
ment o creștere semnificativă.

In lumina acestor gînduri încerc 
să cuprind dimensiunile de necu
prins ale culturii noi. socialiste, cti
torită pe pămîntul românesc, pe 
parcursul doar a citorva decenii, de 
întregul nostru popor — români, 
maghiari, germani și alte naționali

Teodor BRATU

tăți. intr-o unitate indestructibilă, 
sub conducerea clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român.

Muncitorul de înaltă calificare, 
țăranul cooperator stăpînind rafi
nate tehnici de producție agricolă 
intensivă, omul de știință, educa
torul. artistul, cu un cuvint. noul 
intelectual, profund atașat și devo
tat poporului și idealului comunist, 
reprezintă astăzi profilul, de dimen
siuni epopeice, al unui întreg po
por. al unei întregi națiuni pătrunse 
de înaltele idealuri umaniste pro
movate de Partidul Comunist Ro
mân.

Accesul Ia cultură este larg des
chis tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, indiferent de națio
nalitate — participarea directă a a- 
cestora la făurirea și îmbogățirea 

culturii noi so
cialiste este o da
torie și un drept 
al fiecăruia. Ce 
pildă mai eloc
ventă s-ar putea 

da, cînd vorbim de democrația cul
turii. decît grandiosul Festival na
țional al muncii și creației ..Cinta
rea României" — inițiat, încă de la 
primul Congres al educației ponti
ce și culturii socialiste, de tovarf»uJ 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România I Poate că no
țiunea de „festival" este actualmen
te neîncăpătoare, căci, așa cum a 
precizat în atitea rinduri secretarul 
general al partidului, este vorba nu 
atît de niște întreceri ocazionale pe 
diverse domenii, ci, mai ales, despre 
un climat nou. o mentalitate nouă, 
o atitudine nouă fată de muncă, de 
destinele patriei socialiste, de ma
rile responsabilități ce trebuie să 
apese pe umerii fiecăruia dintre 
noi. în acest context, cultura este 
cea care apropie inimile și le face 
șă vibreze la unison, ascute si că
lește cugetele la cei mai înalti pa
rametri impuși de civilizația con
temporană. sensibilizează și înnobi
lează conștiințele. Tocmai de aceea, 
răspunzînd înaltelor îndemnuri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. sîn- 
tem datori să acționăm cu perse
verentă și hotărîre nu numai în 
calitate de creatori de valori cul
turale. ci și pentru asigurarea unei 
circulații intense a tot ce a dat și 
dă mai bun geniul poporului, a 
face ca tot mai mult cultura noas
tră socialistă să reprezinte cu ade
vărat chipul și sufletul omului nou. 
constructor conștient și luminat al 
socialismului și comunismului în 
patria noastră.

IN PERIOADA DINTRE CELE DOUA CON- 
GRESE ALE EDUCAȚIEI POLITICE Șl CUL
TURII SOCIALISTE S-AU CREAT Șl PRE
ZENTAT PUBLICULUI:

— 30 filme artistice de lung metraj, în me
die, anual.

— 461 premiere absolute din literatura 
dramatică originală, dintre care 418 din 
creația nouă

— 459 lucrări simfonice și vocal-slmfonice 
în primă audiție

— 83 premiere din creația autohtonă de 
operă, operetă și balet

— 2 000 lucrări corale
— 2 000 piese de muzică ușoară

tmic mai firesc dectt să dis
cutăm acum despre democra
ția culturii și ce exemplu mai 
ta indemînă aș putea invoca 

dacă nu chiar evenimentul de pro
porții naționale, acest mare forum 
democratic care este cel de-al doilea 
Congres al educației politice și cul
turii socialiste ce tocmai începe azi? 
Căci. iată, nu o mină de aleși sînt 
consacrati de nu știu ce privilegii 
să dezbată si să decidă in chestiu
nile culturii și artei, ci um număr 
impresionant de exponețiti autori
zați ai tuturor claselor, categoriilor 
sociale și profesionale. Acest fapt 
vorbește de Ia sine despre rolul și 
locul culturii In formarea omului 
societății noastre socialiste, con
structor. proprietar și benefic’ar al 
tuturor bunurilor materiale si spi
rituale ce sporesc civilizația Româ
niei de azi. Vorbind despre numă
rul impresionant al celor, chemați 
să dezbată și să decidă în proble- 
mele educației și culturii am in ve
dere. desigur, nu numai accesul 
nelimitat la valorile culturale, dar 
și ampla și. directa participare . a 
maselor muncitoare la făurirea a

cestor valori, precum și la distri
buția și larga lor difuzare spre 
folosul tuturor oamenilor. Partici
parea democratică la destinul cul
turii este neîndoielnic prin propor
țiile ei cantitative și calitative un 
act revoluționar.

Ar putea însemna oare această 
participare de masă la cultură. în 
absolut toate domeniile ei. inclusiv 
ale creației artistice, surclasarea și 
diminuarea specialistului, amortiza
rea rolului său ? Nicidecum, rolul 
acestuia crește și mai mult, răspun
derile sale devin mai mari, știința 
și gestul său creator au un destina
tar colectiv foarte pretențios, foarte 
exigent, căci e din ce în ce mai 
avizat. însetat de cele mai noi cu
ceriri ale științei și culturii. Incit 
pentru noi este astăzi mai clar ca 
oricind că în problemele culturii și 
ale artei, ca în oricare alte ches
tiuni teoretice și practice ale edi
ficării socialismului. democrația 
noastră este o democrație a calită
ții și ea pretinde o participare ca
lificată, în cunoștință de cauză, a 
unor oameni a căror calitate spiri
tuală și morală este neîndoielnică 

șl a căror pregătire profesională, 
politică, ideologică, estetică se află 
în continuă creștere. Timpul parti
cipării după ureche la rezolvarea 
unor probleme a apus de mult șl 
trebuie să spunem că partidul și

Creație liberă, creație angajată
————— hn POPESCU GOPO -----------------------------------------

statul nostru nu numai că au creat 
forme minunate de instruire, forme 
multiple de acces la tezaurul artei 
Si culturii naționale și universale, 
dar au elaborat o concepție origi
nală. o viziune profundă și dinami
că asupra formării și pregătirii per
manente a omului nou, constructor 
conștient a| socialismului și comu
nismului. în viziunea noastră, so
cialismul fără cultură fără o largă 
perspectivă asupra instruirii per
manente, fără studierea neîncetată 

a noilor fenomene materiale si spi
rituale. a luptei dintre vechi și nou, 
nici nu este de conceput. Socialis
mul este orînduirea unei înalte cul
turi. el se construiește de către un 
om cu un larg orizont spiritual, ca

pabil să descifreze, să înțeleagă și 
să soluționeze adecvat noile proble
me care apar in mersul nostru îna
inte. un om cu o concepție avan
sată despre lume si viață, un om 
activ, dinamic, nu robul împreju
rărilor. ci stăpinul propriului său 
destin. Cultura știința, educația 
sînt armele spiritului în lupta omu
lui pentru a ieși de sub cleștele 
necesității oarbe și de a pătrunde 
in imperiu] libertății, al necesită
ții înțelese.

Acest vast program al partidului 
nostru, elaborat de secretarul său 
generai într-o viziune filozofică 
nouă, cu adevărat revoluționară, 
pretinde cu necesitate participarea 
democratică și reală a tuturor oa

menilor. a întregului popor la fău
rirea culturii, proces in cadrul că
ruia sub ochii noștri se făurește în
suși omul nou. omul unei vaste 
cunoașteri, al unei atitudini noi față 
de muncă și relații sociale, fată de 
îndatoririle sale cetățenești. Capa
citățile creatoare ale acestui om sînt 
chemate la lumină si împlinire in 
cea mai vastă mișcare cultural-ar
tistică și educativă cunoscută în 
istoria noastră : Festivalul national 
„Cintarea României", festival al 

muncii șl creației libere, manifes
tare adine revelatoare a geniului 
popular in toate domeniile științei 
și artei. Ca autor de filme, ca spe
cialist. ca regizor cu oarecare ex
periență nu pot să nu observ cu 
mare bucurie ce înseamnă acest 
festival pentru domeniul meu de 
activitate : că arta cu cei mai multi 
spectatori devine tot mai accentuat 
și o artă cu foarte multi creatori, 
profesioniști și amatori, că apariția 
unor veritabile talente, nașterea și 
consolidarea multor centre de crea
ție si cultură cinematografică în în
treaga tară duc la formarea unor 
spectatori activi, calificați, partici
pant! la competiția culturală desti
nată să stimuleze nașterea marilor 
valori ale timpului nostru socialist. 
Cum se știe. calitatea publicului 
unei epoci hotărăște în mare mă
sură gradul de receptare și răs- 
pîndire a valorilor, siguranța dis- 
cernâmintului și capacitatea de a 
respinge, cînd e cazul, impostura 
și veleitarismul. Avem un public 
minunat, din ce In ce mai pregătit 
să primească operele pe care sîntem 

datori să le creăm : opere inspirate 
din freamătul clocotitor al acestei 
epoci, din visurile, speranțele și îm
plinirile noastre, ale generațiilor 
care, la sfîrșitul acestui secol si mi
leniu, am început să construim o 
lume nouă, mai bună și mai dreap
tă. pe pămîntul unei țări unde au 
muncit, au creat, au luptat, au vi
sat și ne-au lăsat o moștenire de 
preț părinții și străbunii noștri. 
Sensul și conținutul cel mai înalt 
al participării maselor de azi la 
făurirea culturii socialiste, conținu
tul democrației noastre constă ast
fel în formarea unui om mîndru de 
înaintașii săi. a unui om demn de 
măreția idealului socialist pe care 
este chemat să-1 urmeze pentru a 
făuri România mult visată de șiruri 
Întregi de patrioți. umaniști, cărtu
rari și revoluționari. A participa la 
făurirea culturii cu conștiința aces
tor înalte îndatoriri — aceasta este 
marea, dificila și nobila misiune a 
tuturor creatorilor de frumos din 
patria noastră socialistă, care hotă
răsc. împreună cu poporul, destinul 
de mîine al artei pentru popor : o 
artă majoră, umanistă, patriotică.
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- muncă neîntreruptă, 
strîngerea grabnică și

bine organizată pentru 
fără pierderi a recoltei!

ialomița , imediat după recoltare
însămințarea culturilor duble!

în ultimele zile, în județul Ialo
mița ritmul recoltării orzului s-a in
tensificat. Dovadă sînt vitezele zilni
ce realizate : luni, 21 iunie, au fost 
recoltate 5 600 hectare cu orz, marți 
— 7 000 hectare, iar miercuri — 7 550 
hectare. Ca urmare. 65 cooperative 
agricole au încheiat secerișul orzului, 
iar pe ansamblul județului recoltarea 
a fost efectuată, pină miercuri sea
ra. pe 65 la sută din suprafața cul
tivată. După cum ne-a spus tovară
șul Florea Pîrlogea, directorul gene
ral al direcției agricole județene, în 
acest an secerișul a fost organizat 
mai temeinic. Dintr-un incepUt se 
remarcă preocuparea pentru utiliza
rea deplină a combinelor, astfel ca, 
în fiecare unitate agricolă, recoltarea 
orzului să se încheie în cel mult 4 
zile de la declanșarea lucrării, iar a 
griului — în 8—9 zile bune de lucru, 
în organizarea întregii activități s-a 
pus un acbent deosebit pe executarea 
lucrărilor in flux continuu, astfel ca 
de la recoltare la însămințarea cul
turilor duble să nu treacă mai mult 
de două zile. întrucit s-a creat un de
calaj între seceriș și semănatul cul
turilor duble, organele județene de 
specialitate au luat măsuri ca aproa
pe 700 tractoare să lucreze în schim
bul doi la pregătirea terenului.

Am urmărit, la fața locului, în mai 
multe unități agricole din consiliul 
agroindustrial Fierbinți, cum se des
fășoară secerișul orzului. Ne-am oprit 
mai intii la baza de recepție a ce
realelor din acest consiliu, locul unde 
se simte cel mai bine „pulsul" re
coltării. La descărcare, mijloacele de 
transport nu staționează mai mult de 
10—15 minute. Șeful bazei, tovarășul 
Ilie Filip, ne spune : „Anul acesta 
am organizat cinci puncte pentru 
preluarea producției de orz. Greul în
cepe însă cu recoltarea griului. Can
titatea pe care o avem de recepțio
nat este mult mai mare. De aceea, 
pentru griu am înființat 8 puncte de 
descărcare mecanizată, 
pentru a prelua întreaga producție 
destinată fondului de stat în numai 
8—9 zile. Problema este ca cele nouă 
unități agricole repartizate la baza 
noastră să respecte graficele orare de 
transport, întocmite de comun acord 
cu noi".

Iată cum se desfășoară secerișul. 
La cooperativa agricolă Maia se re
colta orzul de pe ultimele 30 hectare. 
„Secerișul orzului se va încadra in 
termenul stabilit — ne spune tova
rășul Iulian Dinu, președintele coo
perativei. în mod deosebit am urmă
rit realizarea «fluxului» pentru a in- 
sămința cit mai devreme suprafețele 
prevăzute CU porumb pentru ițgabe 
și fuW^.:Wr<iî^^dW''i^m- ‘ 
bine, presele ‘de balotat și mașinile 
de adunat și căpițat string paiele. 
Patru formații de cooperatori, cu 26 
de atelaje, încarcă și transportă ba- 
loții de paie la baza furajeră. Ime
diat, terenul eliberat este pregătit și 
însămînțat cu porumb pentru boabe. 
Inginerul Ion Avram, director ad
junct al direcției agricole, care răs
punde de acest consiliu din partea 
comitetului județean de partid, ne 
spune că există condiții ca toate cele 
patru cooperative agricole din acest 
consiliu agroindustrial să încheie joi 
seara recoltatul orzului pe cele 890 
hectare. Pentru aceasta, ,din coope
rativele care au terminat miercuri 
secerișul, formațiile de combine au 
fost deplasate la C.A.P. Dridu. uni
tate care are cea mai mare suprafață 
cu orz.

în întreprinderile agricole de stat, 
^care dețin 50 la sută din suprafața

suficiente

cultivată cu orz în județ, există o 
anumită întîrziere la recoltarea or
zului. De aceea, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
măsuri pentru urgentarea secerișului. 
Pe lingă întrajutorarea cu forte me
canice din unitățile aceluiași consi
liu, întreprinderilor agricole de stat 
li s-au asigurat mijloace de transport 
la nivelul capacității de recoltare. La 
I.A.S. Ograda, care are de recoltat 
orzul de pe 2 400 hectare, au fost re
partizate combinele de la C.A.P. Țăn- 
dărei, unitate care a încheiat sece
rișul orzului, „Cu acest sprijin, pînă 
vineri seara vom încheia recoltarea 
orzului pe întreaga suprafață" — ne 
spune tovarășul Melinte Tuduce, di
rectorul întreprinderii. La fel s-a 
procedat și in întreprinderile agricole 
de stat Andrășești, Balabiu. Urziceni 
și Borănești.

Se poate aprecia că, în județul Ia
lomița, campania de recoltare a ce
realelor păioase a început sub bune 
auspicii. Cu toate acestea, modul în 
care s-a lucrat pînă acum la seceri
șul orzului pune în lumină și unele 
neajunsuri ce trebuie să fie grabnic 
înlăturate, astfel ca recoltarea griu
lui, lucrare ce va începe săptămîna 
viitoare, să se desfășoare în ritmul 
prevăzut 
8—9 zile, 
rășul Al. 
județean 
tuații cînd unele combine s-au de
fectat, De aceea, au fost luate mă
suri ca pină la începerea recoltării 
griului să fie înlăturate toate defec
țiunile apărute la combine. Este ne
voie să fie 
de schimb, 
dispozitivul 
relor.

La aceste 
însă și unele carențe de ordin orga
nizatoric. Avem în vedere necore- 
larea capacității de recoltare cu a- 
ceea de eliberare a terenului de 
paie, din care cauză, în unele unități 
agricole, s-a creat un decalaj prea 
mare între aceste lucrări, ceea ce a 
determinat 
culturilor 
executată ] 
hectare.

și să se poată încheia în 
După cum ne-a spus tova- 
Raicu, directorul trustului 

S.M.A., au mai existat si-

asigurate și unele piese 
precum și curele de la 
de descărcare a buncă-

neajunsuri se adaugă

: întîrzierea insămîntării 
duble, lucrare ce a fost 
pină aseară doar pe 3 000

PE SCURT, călărași , Toate combinele să funcționeze
DIN JUDEȚE

In unitățile agricoleARGEȘ.
din județ, la secerișul orzului de 
pe cele 16 000 ha se folosesc 700 
de combine și alte utilaje. Pină 
in seara zilei de 22 iunie s-a 
strins recolta de pe 4 500 hecta
re. Ieri, cind timpul de lucru a 
fost deosebit de favorabil, s-a 
realizat viteza planificată de 
3 000 hectare, astfel incit seceri
șul orzului se va încheia pină 
sîmbătă. Cele mai mari supra
fețe de orz și orzoaica au fost 
recoltate în consiliile agroindus
triale Miroși, Izvoru, Slobozia, 
Teiu și Costești. In cooperativele 
agricole — cum sint cele din Iz
voru și Slobozia — pe miriștile 
eliberate de paie au intrat trac
toarele la arat, iar semănătorile 
au încorporat în 
porumb pentru 
(Gh. Cîrstea, 
„Scinteii").

sol sămânța de 
cultura dublă, 
corespondentul

BACAU. De două zile, in fer
mele Vultureni și Oprișești ale 
I.A.S. Traian se lucrează intens 
la recoltarea orzului. Formațiile 
de mecanizatori, conduse de șe
fii de fermă Ion Zugravu Și Ion 
Ifrim, seceră, balotează paiele Și 
transportă recolta de pe cîmp de 
dimineața pînă seara tirziu. In 
două zile s-a strins orzul de pe 
circa 200 hectare și se apreciază 
că, in cel mult 4—5 zile, se va 
incheia secerișul acestei culturi 
pe întreaga suprafață de circa 
700 hectare. Specialiștii din cele
lalte unități agricole din județ 
urmăresc permanent starea de 
vegetație a orzului pentru a de
cide operativ momentul începe
rii recoltării. (Gh. Baltă, cores
pondentul „Scinteii").

PRAHOVA. Pină în prezent, 
orzul a fost strins și înmagazi
nat pe aproape jumătate din su
prafața de 15 000 de hectare o- 
cupate în județ cu această cul
tură. Numeroase unități din con
siliile unice agroindustriale Cio- 
rani, Drăgănești, Ploiești au în
cheiat această lucrare. In ace
lași timp, în unitățile amintite 
au fost semănate cu culturi du
ble de porumb pentru boabe și 
de legume peste 600 de hectare.

la capacitatea maximă!
Din datele furnizate de direcția 

agricolă a județului Călărași rezultă 
că, pînă ieri, orzul a fost strins de 
pe 17 000 hectare. Unele unităti au 
încheiat recoltarea orzului. între a- 
cestea se află cooperativele agricole 
Ștefan Vodă. Alexandru Odobescu, 
Nicolae Bălcescu. Borcea — 23 Fe
bruarie. Ciocănești, Ștefan cel Mare 
și Perișoru. Lucrările sint avansate 
în unitățile din consiliile agroindus
triale Vlad Țepeș, Mănăstirea 
Dragalina. Specialiștii apreciază 
anul acesta recolta de orz din 
dețul Călărași este bună. Dar 
trebuie să fie strînsă repede pentru 
a se preveni orice pierderi. Or, în 
unele unități agricole, combinele nu 
sînt folosite la întreaga capacitate. 
Inginera Florica Sălăi, de la ferma 
nr. 1 a cooperativei agricole Stupi
nele, era necăjită deoarece, din cele 
nouă combine reparate de S.M.A, 
Chirnogi, cinci se defectaseră. Era 
acolo. în tabăra de cîmp, chiar șeful 
secției de reparații, Ilie Constantin, 
care se străduia să schimbe cureaua 

' de Ia o combină. ' „Să vedem cit o 
ține și asta" — spuneau combinerii, 
supărat! că din cauza defecțiunilor 
recoltează numai 50—60 la sută din

și 
că 

ju- 
ea

A

în unitățile agricole din județul Olt 
au fost recoltate oină aseară aproape 
13 000 de hectare, din cele 32 000 de 
hectare aflate în cultură. Ieri s-a 
lucrat intens în toate cele 17 consi
lii unice agroindustriale ale județu
lui. „Pentru a incheia grabnic sece
rișul, folosim fiecare zi, fiecare oră 
bună de lucru — ne spune tovarășul 
Ilie Matei, președintele consiliului 
agroindustrial Radomirești. Dealtfel, 
cooperativa agricolă din Călinești a 
reușit să recolteze orzul de pe În
treaga suprafață de 150 hectare în 
numai două zile. Joi se va în
cheia secerișul acestei culturi pe toa
te cele 1 250 hectare cîte s-au cul
tivat in unitățile consiliului nostru 
agroindustrial".

Ținind seama că în județul Olt se
cerișul orzului este întîrziat. coman
damentul județean pentru agricultu
ră a stabilit o seamă de măsuri me-

Aurel PAPADIUC 
Mihai V1SO1U

La C.A.P. Maia, una din primele unități agricole din județul Ialomița care a încheiat secerișul orzului in numai 
trei zile Foto : A. Papadiuc

Exemplul unităților Mase - 
puternic îndemn pentru realizarea 

integrală a planului pe 1982
Rezultatele întrecerii socialiste 

pe cinci luni din acest an

cantitatea prevăzută in norma zil
nică.

Situația de la C.A.P. Stupinele 
nu constituie o excepție. Și in 
alte unități agricole au 
semenea probleme. Este 
1 iuni^au fost reparate 
unități “1846 de combine, 
ritatea au fost „cirpite" 
vechi, recondiționate, improvizate. 
Au lipsit din bazele de aproviziona
re sitele pentru combinele C-12. acu
mulatori. electromotoare, anvelope și 
alte repere. Dacă adăugăm și aprovi
zionarea neritmică a stațiilor 
„P.E.C.O." cu carburanți, așa se ex
plică de ce stringerea orzului se 
desfășoară anevoie.

în fiecare unitate agricolă din ju
dețul Călărași se află cite un re
prezentant al comitetului județean 
de partid. Prezența lor pe teren. în 
unități trebuie să se facă însă sim
țită prin măsurile eficiente. con
crete, pe care ei trebuie să le ia 
pentru recuperarea râmînerilor in 
urmă, deoarece pînă sîmbătă în ju
dețul Călărași trebuie să se încheie 
recoltarea orzului.

Rodica S1M1ONESCU 
corespondentul „Scinteii"

apărut a- 
drept, la 

și duse in 
Dar majo- 
cu piese

nite să asigure încheierea lucrărilor 
pină la sfîrșitul acestei săptămini. 
Dintre acestea amintim : verificarea 
atentă a stării de vegetație a lanuri
lor pentru a se intra cu combinele 
la momentul oportun, transportul re
coltei din. cîmp direct la bazele de 
recepție, organizarea schimbului doi 
pe tractoare pentru pregătirea tere
nului. îndată după combine, presele 
prevăzute cu sănii balotează' paiele, 
care sint depozitate la capetele tar
lalelor ; vin apoi tractoarele cu plu
guri care revarsă brazdă crudă și, 
într-o zi-două, terenul este și însâ- 
mînțat cu culturi duble. Dealtfel, 
pînă ieri, peste 1 600 de hectare au 
fost eliberate de resturile vegetale, 
din care 1 000 de hectare au și fost 
însămințate cu porumb, legume și 
plante furajere în cultură dublă.

în județ s-au insămințat din timp 
750 hectare pentru obținerea de ră
sad pentru plantarea unei suprafețe 
de 10 000 hectare cu porumb penitru 
boabe. în numeroase unități agrico
le. care dispun de terenuri irigate, 
după recoltarea orzului, a început și 
plantarea răsadului de porumb. De. 
exemplu, în cooperativele agricole- 
Bâbiciu, Jilieni și Gostavăt. din 
consiliul agroindustrial Rusănești. se 
desfășoară din plin plantarea răsa
dului de porumb. Pină aseară au 
fost plantate peste 15 hectare. „Uni
tățile agricole din consiliul agroin
dustrial Rusănești vor cultiva 1 040 
de hectare cu porumb prin răsad — 
ne spune tovarășul Ion Jianu, pre
ședintele consiliului. în două zile vom 
încheia secerișul orzului pe toate cele 
1 050 de hectare cultivate, iar după 
alte două zile întreaga suprafață eli
berată de aceasta va fi însămînțată 
sau plantată cu porumb în cultură . 
dublă". Asemenea acțiuni au fost de
clanșate și în consiliile agroindustria
le Corabia, Ștefan 
Vlădila și Găneasa.

Dealtminteri, în 
rește ca pînă la 
săptămîni să se încheie secerișul or
zului și să se insămînțeze culturi 
duble pe însemnate suprafețe.

Emiltan ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

i

cel Mare.

judet se 
sfîrșitul

Vișina,
urmă- 
acestei

- - - - - - - - - - - - - - ȚĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE! —- - - - - - - - - -
în bazinul carbonifer al Văii Jiu

lui. condițiile tectonice de zăcămînt, 
grosimea straturilor de cărbune și 
intercalațiile cu steril sînt diferite 
de la o mină la alta și chiar de la 
un sector la altul. De aceea, nu peste 
tot este posibilă introducerea meca
nizării complexe pentru asigurarea 
unei înalte productivități la extrac
ția de cărbune. în anumite zone, ori
zonturi sau mine, exploatarea tre
buie făcută după alte tehnologii, cea 
mai răspîndită fiind a abatajelor- 
cameră. în prezent, din abatajele- 
cameră ale celor zece mine se ex
trage peste 30 la sută din producția 
Combinatului minier Valea Jiului.

Aceasta nu înseamnă nicidecum 
că în abatajele-cameră se lucrează 
tot cu mijloace clasice. Dimpotrivă, 
în aceste abataje, care folosesc sus
ținerea individuală, se înregistrează 
un important proces de mecanizare, 
în special la operațiile de aprovizio
nare cu materiale necesare si la eva
cuarea producției de cărbune. Do
tările tehnice moderne, coroborate 
cu aplicarea unor metode superioa
re de organizare a muncii, au făcut 
ca productivitatea muncii în abataje 
să crească substanțial în ultima pe
rioadă. Cu toate acestea. între ran
damentele ce se obțin pe fiecare 
post prestat în abatajele-cameră din 
diferite mine și sectoare se mențin 
mari diferente. Astfel. în timp ce la 
mina Vulcan se obțin aproape 6 tone 
cărbune pe post, la Lonea se reali
zează doar 4,8 tone pe post, iar la 
Aninoasa — 4,6 tone pe post.

De ce la mina Vulcan se pot ob
ține productivități înalte in aceste 
tipuri de abataje ? Iată ce au rele
vat investigațiile noastre la mina 
Vulcan.

— Condițiile noastre de zăcămînt, 
cu straturi subțiri de cărbune, cu 
multe intercalații și falii de steril 
— ne^a spus la încenut ing. Ioan 
Dumitraș, directorul minei Vulcan — 
ne impun să organizăm un însem
nat număr de abataje-camerâ : 26. 
Amănunte despre organizarea și des
fășurarea muncii în abataiele-ca- 
meră le puteți afla in sectorul 
I. care, pe lingă că deține multe 
asemenea abataje, obține si cele mai 
înalte randamente pe mină și chiar 
pe combinat.

Dăm curs invitației si trecem prin 
mai multe abataie-cameră ale sec
torului I. Șeful sectorului, subingij 
nerul Ion Turcanu, ne informează

că ne aflăm în sectorul fruntaș pe 
mină, care în acest an a extras su
plimentar 15 740 tone de cărbune. 
Cum s-a realizat aceastg 7 Dacă pro
ducția medie prevăzută a fi realizată 
pe fiecare post prestat în abatajele- 
cameră este de 6 tone cărbune, me
dia obținută în perioada care a tre
cut din acest an pe sector a fost de 
7,39 tone cărbune pe post. Dar, așa 
cum o dovedesc faptele, producția ce 
se obține în abatajele mecanizate 
poate fi și mai mare. Bunăoară, sînt 
brigăzi care obțin mai mult de 8,5

sale : „Am în echipă doar patru oa
meni, dar apreciez că ei sint în mă
sură să asigure aprovizionarea între
gului sector. Efectuăm transportul 
lemnului de mină, al cherestelei și al 
celorlalte materiale de la depozitul 
aflat la suprafață pînă la cel puțin 
100 de metri de fiecare front de lu
cru. Zilnic, echipa transportă 18—20 
vagoneți cu peste 40 mc materia! 
lemnos. Prin înființarea acestei echi
pe, toate brigăzile au asigurată apro
vizionarea cu materialele necesare, 
s-au eliminat complet drumurile

Mihai Dudașcu (cu 7,92—8,36 tone pe 
post) și Ștefan Gaptz (7,30—8,89 
tone pe post), iți dai ușor seama că 
în aceste brigăzi fiecare miner știe 
bine ce are de făcut, că timpul de 
lucru este folosit din plin, cu folos, 
în favoarea producției, a cîștigului 
ce îl realizează fiecare miner. Dar 
să-i dăm cuvîntul minerului șef de 
brigadă Mihai Neștian, care obține 
productivități înalte, comparabile 
cu cele realizate in unele mine care 
au complexe mecanizate :

— Nu avem nici un „secret" al bu-

PRODUCȚII SUPERIOARE 
prin buna organizare a muncii 

și folosirea cu înalt randament a utilajelor 
Experiența minerilor de Ia Vulcan demonstrează că, prin creșterea 
randamentelor de extracție în abatajele-cameră, în Valea Jiului se poate 
obține în acest an o producție suplimentară de 150 000 tone cărbune

tone cărbune pe post. Și dacă toți 
ar aplica metodele lor de lucru, pro
ducția de cărbune ar cunoaște o sub
stanțială creștere.

O primă constatare : specificul ac
tivități: in abatajele cameră impune, 
intii de toate, asigurarea unei apro
vizionări corespunzătoare, ritmice 
cu toate materialele necesare. Aș
teptăm pină termină o operație de 
lucru și discutăm această problemă 
cu Ștefan Gantz, unul dintre frun
tașii sectorului, care obține cu bri
gada lui randamente de peste 8 tone 
pe post. Și iată ce aflăm :

— Cu sprijinul oamenilor muncii, 
specialiștii din cadrul sectorului 
nostru au perfecționat întregul sis
tem de aprovizionare a tuturor aba
tajelor cu materialele necesare. De 
cind s-a introdus noul sistem, tot ce 
ne trebuie se află in apropierea aba
tajului și nu ne rămine decît să ne 
organizăm munca in condiții cit mai 
bune.

Vasile Sut6, șeful echipei autono
me de aprovizionare, ne explică cum 
a fost organizată munca echipei

minerilor din abataj pe galerii după 
lemn și cherestea, iar timpul de 
muncă al acestora este folosit efec
tiv pentru extragerea cărbunelui".

— Dacă avem o aprovizionare co
respunzătoare, se asigură o bună 
funcționare, cu înalt randament a 
utilajelor și Instalațiilor miniere — 
intervine tn discuție maistrul meca
nic Vasile Costea. Prin repartizarea 
in fiecare abataj a unui muncitor 
electromecanic, în sectorul nostru 
au devenit posibile întreținerea ri
guroasă a utilajelor, eliminarea ope
rativă a oricărei defecțiuni, evitarea 
staționărilor sau a deranjamentelor. 
Mai mult decît atît, prelungirea 
transportoarelor, montarea tuburilor 
de aeraj, a instalațiilor de apă și de 
aer comprimat sint efectuate de că
tre electromecanici.

Dacă problemele de aprovizionare 
și funcționare a utilajelor sint rezol
vate, hotărîtoare rămîne buna orga
nizare a muncii in abataje. Cînd ii 
privești cum muncesc pe minerii 
din brigăzile conduse de Mihai Ne
știan, care obțin productivități de 
8,28—8,90 tone de cărbune pe post.

nei organizări ; aplicăm îndeobște 
metode cunoscute, dar peste care 
unii conducători ai formațiilor de lu
cru trec ușor cu vederea. în brigada 
mea, fiecare om știe bine că nu se 
acceptă ca intr-un schimb să nu se- 
încheie un ciclu complet de lucru ; 
pentru aceasta, schimburile nu nu
mai că se efectuează in abataje (nu 
pe galerii), dar se și suprapun atît 
timp cit este nevoie pentru a se in
cheia complet un ciclu de producție.

Orice abatere de la acest principiu 
ar însemna pierdere de producție, 
tn brigăzile fruntașe amintite, res
pectarea riguroasă a tehnologiei de 
lucru si a ordinii si disciplinei sint 
literă de lege. Urmărim concret 
cum se lucrează în brigada lui 
Mihai Neștian lntr-un schimb, 
începerea ciclului se declanșea
ză odată cu „apropierea" la fron
tul de lucru a materialului lem
nos, a scocurilor, a lanțurilor pen
tru transportoare, a tuburilor de ae
raj etc. Apoi se pregătește frontul 
de lucru pentru perforare ; operația 
o execută doi mineri, care perforea
ză 25—30 de găuri in 30—45 de mi-

■nute. După care minerul șef de 
schimb și artificierul încarcă găurile, 
cuplează reoforii capselor și se exe
cută . pușcarea. După aerisirea fron
tului de lucru și controlul stării aba
tajului se execută o armare provizo
rie a tavanului, după care întregul 
schimb trece la evacuarea cărbune
lui din abataj pe transportoare. Apoi 
ciclul se reia fără a se pierde nici 
un minut bun de lucru.

Procedind așa. în acest an produc
tivitatea muncii in abatajele-came
ră a crescut cu peste 10 la sută față 
de anul trecut, in condițiile econo
misirii energiei electrice și a unor 
însemnate cantități de materiale. No
tăm, de exemplu, că, odată cu rea
lizarea peste plan, in cinci luni 
din acest an, a mai bine de 9 000 
tone cărbune, minerii din Vulcan 
au redus consumul de lemn cu 
1.3 mc la 1 000 de tone cărbune ex
tras, cu 1.7 mc cherestea și cu 
347 000 kWh energie electrică, iar 
cheltuielile materiale cu 58 lei la 
1 000 lei producție.

Așadar, în concluzie, ce fac in 
plus minerii din Vulcan față de or
tacii din alte mine ? în esență, res
pectă riguros disciplina muncii și 
tehnologică, netolerind nici o abate
re, oricît ar fi ea de neînsemnată. 
Calculele arată că, procedind astfel, 
numai pe seama creșterii productivi
tății muncii în abatajele-cameră 
minerii de aici âu extras suplimen
tar în cinci luni din acest an, față 
de aceeași perioadă din anul tre
cut, peste 22 000 tone cărbune. 
Și tot un caicul simplu demon
strează clar că dacă in perioada 
care a rămas din acest an fiecare 
mină din Valea Jiului ar obține un 
randament superior în abatajele-ca
meră cu 0,5 tone față de realizările 
actuale, s-ar putea extrage în plus 
circa 150 000 tone cărbune.

Iată un serios îndemn la reflecții 
și, mai ales, la acțiune pentru toți 
factorii de răspundere din exploată
rile carbonifere ale Văii Jiului, care, 
pornind de la experiența minerilor 
de la Vulcan, trebuie să organizeze 
în mod corespunzător activitatea în 
toate abatajele-cameră. pentru a se 
obține randamente maxime la ex
tracția de cărbune.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii”

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în Întrecerea socia
listă pe primele cinci luni din acest an de către colective fruntașe din 
Întreprinderi industriale, de construcții, transporturi, unități comerciale și 
din centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la finele celor cinci luni *) pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE '
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 688,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15 la sută la volu
mul lucrărilor geologice. 11.9 la 
sută la volumul fizic la forajul cu 
sondeze, 5 la sută la viteza medie 
de lucru la forajul cu sondeze, 15.5 
la sută la volumul producției nor
mate pe o persoană, 20 la sută la 
beneficii, 10,5 la sută la volumul 
fizic la lucrările miniere ; consu
murile normate de materii prime 
și materiale au fost reduse cu 20,2 
la sută, iar cel de energie electrică 
și combustibili cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Cluj.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologi
ce Maramureș.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Nivea" — Brașov 
cu 970,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu ' 24,8 la sută la 
producția netă, 18,9 la sută la ex
port, 7,7 la sută la producția fi
zică, 5,5 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 25,6 la sută la 
productivitatea muncii, 8,4 la sută 
la livrările de mărfuri la fondul 
pieței ; au fost realizate, de ase
menea, depășiri însemnate la be
neficii ; cheltuielile totale plani
ficate la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 7,9 la sută, iar 
cele materiale cu 11,8 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Craiova.

Locul III : întreprinderea de 
produse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul" — 
București cu 1 006,5 puncte.

Unitatea a realizat depășiri im
portante la producția netă, export, 
productivitatea muncii și la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; con
sumurile normate de materii pri
me și materiale au fost reduse cu 
1,1 .la sută, iar cele de energie e- 
lectrică și combustibili cu 8,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de pie
le și mănuși Timișoara.

Locul III : întreprinderea de pie
le, încălțăminte și marochinărie 
„13 Decembrie" — Sibiu.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locui I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău cu 988 puncte.
Unitatea a realizat depășiri im

portante la producția fizică de 
carne și ouă, la livrările de carne 
și ouă, precum și la efectivele de 
păsări la sfîrșitul perioadei : au 
fost reduse cheltuielile planifica
te la 1 000 lei producție-marfă.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Galați.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Brașov.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de avia

ție utilitară cu 448 puncte.
Principalii indicatori de plan £u 

fost depășiți , cu : 6,2 la sută la 
producția netă, 9,4 la sută la ve
nituri brute. 8,4 la sută la produc
tivitatea muncii, 6,5 la sută la o- 
rele de zbor convențional, 9.1 la 
sută la utilizarea mijloacelor de 
transport aeronave.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanta,

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI DE 

ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I: întreprinderea de ali

mentație publică Drobeta-Tr. Se
verin. județul Mehedinți, cu 304 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 1.9 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul. 2,9 
la sută la producția proprie a pro
duselor de alimentație publică. 6,6 
la sută Ia beneficii.

Locul II: întreprinderea de ali
mentație publică „Cotroceni" Bucu
rești.

Locul III: întreprinderea de ali
mentație publică Botoșani.

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, cos
turile de producție și beneficiile. 
sînt calculați pe patru luni.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I: întreprinderea pentru 

administrarea clădirilor municipiul 
București cu 750,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 9,6 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări de servicii. 28 la sută la 
volumul lucrărilor de întreținere, 
reparații curente și prestări in 
construcții, 23.5 la sută la prestări 
pentru populație: cheltuielile totale 
planificate la 1 000 Iei producție- 
prestații au fost reduse cu 1,8 la 
sută, iar cele materiale cu 2,5 la 
sută; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 32,8 la sută, iar cele de e- 
nergie electrică și combustibili cu 
12,5 la sută.

Locul II: întreprinderea de con
strucții. reparații, administrare lo- 
cativă Giulești, municipiul Bucu
rești.

Locul III: întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare lo- 
eativă Berceni, municipiul Bucu
rești.

ÎN INDUSTRIA METALURGICA
Locul I: Centrala industrială de 

produse refractare Brașov cu 358,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 12.3 la sută la 
producția netă, 3,2 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 9.5 
la sută la productivitatea muncii, 
22,3 la sută la beneficii: cheltuieli
le totale planificate la 1 000 Iei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 1.8 
la sută, iar cele materiale cu 1,6 
la sută ; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 17,5 la sută.

Locul II: Centrala industrială si
derurgică Reșița.

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR-UNELTE. 

ELECTRONICA 
ȘI ELECTROTEHNICA

laicul I: Centrata industrială de 
echipament special București cu 
579.3 puncte.
. Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 6.7 la sută la 
producția netă. 28 la sută la ex
port, 4,9 la sută la productia-marfă 
vîndută și încasată, 7,1 la sută la 
productivitatea muncii: au fost rea
lizate depășiri însemnate la bene
ficii: cheltuielile materiale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 2,1 la sută, iar con
sumurile normate de energie elec
trică și combustibili cu 1,1 la sută.

Locul II: Centrala industrială de 
echipamente de telecomunicații și 
automatizări București,

IN INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrata de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică cu 995,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,2 la sută la 
producția netă. 12,2 la sută la pro
ducția fizică, 10,9 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată,
5.8 la sută la productivitatea mun
cii ; au fost realizate depășiri în
semnate la export și la beneficii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 2 la sută, iar cele ma
teriale cu 3,4 la șută ; consumu
rile normate de energie electrică 
și combustibili au fost reduse cu 
4,7 la sută.

ÎN ECONOMIA FORESTIERA. 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrata de utilaje și 
piese de schimb București cu 557,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,4 la sută la 
producția fizică. 0.9 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 8,2 la sută la export, 5.3 la 
sută la producția-marfă vîndută și 
încasată, 4.1 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile normate de materii prime și 
materiale au fost reduse cu 2.2 la 
sută.

ÎN INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrata industriei mă

tăsii, inului și cinepii București 
cu 180.4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost de-pășiți cu 7,3 la sută la 
producția netă, 10,2 la sută la pro
ducția fizică, 8.7 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată.
6.9 la sută la productivitatea mun
cii. 6.8 la sută la beneficii. 17.7 la 
sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; cheltuielile materiale 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 2.1 la sută, 
iar Consumurile normate de ener
gie electrică și combustibili cu 7,7 
la sută.

Locul II : Centrala industriei 
bumbacului București.

(Agerpres) 
_____________________________>

CIMPIA TURZII : Reducerea consumurilor de materii prime,
materiale

Colectivul Combinatului metalur
gic din Cîmpia Turzii, preocupat de 
traducerea in viată a sarcinilor 
puse de conducerea partidului pri
vind reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale si ener
gie și-a întocmit un cuprinzător 
program de măsuri, eșalonat pe în
tregul cincinal. Printre altele este 
vorba de introducerea unor tehno
logii noi, modeme, cu eficientă ri
dicată, cum ar fi insuflarea de 
pulberi metalice in cuptoarele elec
trice, folosirea ,unor materiale ter- 
moizolante superioare la turnarea 
otelului, introducerea calculatoare-

și energie
lor de proces la oțelărie și lamino
rul de semifabricate, utilizarea u- 
nor regimuri electrice optime la e- 
laborarea oțelurilor, recuperarea in 
măsură mai mare a feroaliajelor, 
nichelului și a cărămizilor refrac
tare. Acestea vor contribui, după 
estimările făcute, șă se obțină su
plimentar 10 000 tone laminate fini
te pe an, iar prin reducerea consu
mului de energie electrică la cup
toarele electrice, o economie de 
circa 20 milioane kWh anual, echi
valentul necesarului pentru obține
rea a 30 000 tone oțel. (AI. Mu- reșan).
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! FAPTUL| 
DIVERS;

| Cu aceeași | 
■ pasiune
• De ani și ani de zile, sătmă- I 

renii s-au obișnuit să admire 
ingeniozitatea, fantezia și bunul I

I gust cu care sint aranjate vi- I 
trinele multor magazine din

I orașul lor. Autor: Klein Elu. ■ 
Văzindu-l deunăzi, ca de obicei, I 
amenajind cu migală și iscusință I

I vitrina unui magazin, un cunos
cut i-a dat binețe și l-a întrebat I 
cum mai merge cu slujba.

— Cu slujba 7 — a răspuns 
Izîmbind Elu. la, ca pensionarii. ■ 

Au și trecut doi ani de cind 
am intrat în pensie, dar n-am • 

Iavut timp să observ și, după 
cum văd, n-ai observat nici 
dumneata !

Cu aceeași pasiune, el conți- 
Inuă să dea o mină de ajutor la I 

înfrumusețarea vitrinelor. Ba, I 
mai mult, răspunzind invitați- * 

Iilor din partea unor școli, insti- . 
tuții și așezăminte de cultură, I 
el îndrumă amenajarea de ex- | 
poziții, pregătirea unor săli

I pentru spectacole și festivități I 
Cine să mai „observe" că a ieșit I 
la pensie 7 Că el, nici atit ! *

I Pomii

cu

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 

principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Șprjjin concret pentru buna 

organizare a activității întreprinderii

| de pe marginea
I drumului i
’ Șoselele din județul Tulcea • 
Ifși nu numai din Tulcea) sint 

străjuite de mii de pomi fructi
feri, la care s-au adăugat in | 
această primăvară, din inițiativa

I consiliului popular județean, I 
alte mii de pruni, cireși, caiși, 
nuci. Acum e vremea cireșelor, •

Ia vișinelor. Din păcate, mulți . 
automoblliști — tulceni și din I 
alte zone ale țării — trag ma- | 
șinile pe dreapta și încep să-și

(burdușească portbagajele cu I 
fructe. Lacomi peste măsură, I 
unii dintre ei rup crengile cu 1

I fructe cu tot. Mașinile pleacă • 
mai departe, iar in urma lor I 
pomii rămîn ca niște martori I 
muți, jupuiți și schilodiți de

Icei care poate n-au plantat In | 
viața lor nici un pom...

într-o scrisoare adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu se arăta 
că la întreprinderea textilă „In- 
tex“—Păulești, județul Prahova, 
persistă o serie de deficiente In 
activitatea tehnică și economică. 
Secția țesătorie nu-și face pla
nul de mai mult timp din cauza 
aprovizionării neritmice cu fire, a 
slabei organizări a muncii și a în
treținerii neconespunzătoare a ma
șinilor ; războaiele de țesut nu sint 
reparate la timp, înregistrând multe 
întreruperi. Se arăta, de aseme
nea, că s-au creat mari stocuri 
supranormative de produse finite.

Secretarul general al partidului a 
hotărît ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Centrai de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale, și ministrului indus
triei ușoare.

Din verificările făcute rezultă că 
In bună măsură afirmațiile din 
scrisoare corespund realității. în 
anul trecut. întreprinderea nu și-a 
realizat indicatorii de plan la pro
ducția fizică de țesături crude și la 
export. Se precizează că. pe lingă 
greutățile determinate de lipsa 
unor materii prime, s-a înregistrat 
un număr mare de ore de stațio
nare a utilajelor, opririle acciden
tale reprezentînd 3,5 Ia sută din 
totalul staționărilor. La această si
tuație s-a ajuns în bună măsură

datorită lipsei de preocupare a 
conducerii întreprinderii pentru ca
lificarea personalului și pentru în
locuirea utilajelor cu uzură Înain
tată. S-a confirmat, de asemenea, 
faptul că in Întreprindere există 
stocuri de produse cu mișcare len
tă sau imobilizate etc.

Pentru Înlăturarea neajunsurilor. 
Împreună cu conducerea M.I.U., 
s-au luat o seamă de măsuri, intre 
care : emiterea de repartiții de fire 
din stocurile supranormative către 
alte întreprinderi prelucrătoare din 
cadrul centralei; preluarea de către 
magazinele de desfacere din cadrul 
M.I.U. a unor țesături finite din 
stocul supranormativ ; intensifica
rea acțiunii de calificare și ridicare 
a calificării personalului ; comple
tarea dotării secției de tesătorie cu 
noi utilaje fabricate in țară ; orga
nizarea comenzilor astfel incit să 
se prevină formarea de noi stocuri 
supranormative ; repartizarea mal 
bună a cadrelor inginerești pe ate
liere și schimburi, pentru urmări
rea aplicării corecte a tehnologii
lor de prelucrare în toate fazele, 
îndeosebi la vopsitorie și finisaj.

Pentru neajunsurile constatate au 
fost sancționați directorul, directo
rul comercial și inginerul-șef și s-a 
atras atenția conducerii centralei 
în legătură cu lipsa de îndrumate 
șl neurmărirea sistematică a pro
blemelor Întreprinderii.

producție proiectați, producția rea
lizată reprezentînd doar 30 la sută 
față de capacitatea reală.

In activitatea de cercetare a in
stitutului s-au constatat, de aseme
nea, deficiente in rezolvarea unor 
probleme practice cu care se con
fruntă unitățile zootehnice (mij
loace de diagnostic, de imunoprofi- 
laxie. cercetarea unor viroze etc.). 
Față de cele constatate, a fost eli
berat din funcție Valentin Po- 
povici, directorul institutului ; s-au 
stabilit revederea planului de pro
ducție și refacerea acestuia în lu
mina unei mai strînse corelări cu

planul tehnic al acțiunilor sanitare 
veterinare ; reexaminarea procen
tului de pierderi tehnologice admi
se la producția de biopreparate, în 
vederea reducerii lor ; îmbunătă
țirea planului tematic de r-ercetare 
pentru a se include teme de actua
litate, de importanță majoră pentru 
activitatea marilor unități zooteh
nice ; înaintarea de propuneri fun
damentate pentru asigurarea bazei 
tehnico-materiale în vederea dez
voltării cercetării veterinare, a 
producției medicamentelor de uz 
veterinar etc.

Măsuri ferme pentru întărirea 

ordinii și disciplinei

VĂ IINFORMĂM DESraE:

NOUL SEZON TURISTIC 
ÎN DELTA DUNĂRII
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In sfîrșit,
s-a potolit...

Aflat la bufetul din comuna 
de unde e de fel (Sincraiu de 
Mureș), Teodor Fiiimon stătea 
ca pe ace. Era grăbit 7 Aștepta 
pe cineva 7 Nici una, nici alta. 
Fiiimon avea chef de scandal. 
Văzțnd că de Ig. sgjqlfțlțe mese 
nu-l bagă nimeni in seamă, tui 
Fiiimon i-a cășunat pe pazntcul 
obștesc, care-și făcea obișnuitul 
și obligatoriul rond de noapte. 
S-a dus la el și l-a lovit prin 
surprindere, absolut fără nici 
un motiv, trintindu-l la pămint 
Nu s-a potolit nici la apariția 
lucrătorului de miliție, pe care 
a început să-l insulte. Ajuns in 
fața instanței de judecată, hu
liganul a fost condamnat la 2 
ani și 9 luni închisoare.

I
I 
I 
l 
I 
I 
I

Pîinea nemuncitâ |
Fiind gestionar la brutăria din 

Groșii Țibleșului, județul Ma- ■ 
ramureș, Vladian Butean a ho- 
tărit cu de la sine putere să-și • 
ia in fiecare zi, cind pleacă 
acasă, pline. Și, ca să nu încapă 
supărare, le-a spus și celorlalți 
brutari să facă la fel. Azi așa, 
miine așa, zilele au trecut, pii- 
nile sustrase s-au tot adunat, 
pină s-a făcut pagubă mare. 
Cit de mare 7 Atit de mare, in
cit fostul gestionar al brutăriei 
suferă acum o condamnare de 
6 ani șt 8 luni închisoare.

Și cind te gindești că avea o 
pline bună de mîncat...

| Singur, fluieri nd |

ILa volanul mașinii personale 
1-VS-4 627, Ion Onofrei din 
Birlad mergea singur-singurel și I 

fluiera. Nu a pagubă. Paguba

Ia venit ceva mai tirziu, la mar- I 
ginea orașului. Cum mergea el 
așa și fluiera, a zărit, deodată, in ’

I mijlocul drumului o piatră. Și . 
atit de strașnic s-a speriat de 
piatra apărută în cale, incit, in I 
loc s-o ocolească, a virat brusc,

Ia apăsat pe accelerator, a ieșit I 
de pe șosea și a lovit mașina de | 
un copac, mașina s-a răsturnat

Iși a luat foc. Onofrei a scăpat, ■ 
intr-adevăr, ca prin minune, cu 
viață. ■

Fluieratul nu mai are acum

Iniei un haz. Paguba e prea 
mare.

| Avefi cuvîntul!

Iln rubrica noastră de marți, 
sub acest generic in care publi
căm scrisori de la cititori, o ce- 

tățeană din București iși poves- 
Itea necazul pe care i-l prici

nuiesc avizele de plată pentru 
telefon. Citind cele scrise, ne-a 

I vizitat la redacție Valentin Pir-
vu, tot din București, str. Alion 
nr. 2. sectorul 6. Să-i dăm și 

Ilui cuvîntul :
„Prin demolarea caselor de 

pe strada pe care locuiesc, pos
tul meu telefonic (82 20 07) a 

Ifost desființat. Din luna ianua
rie și pină acum — așa cum o 
dovedesc cu aceste avize trimise 
de poștă — cică am de plată 
nici mai mult, nici mai puțin 
decît... 9 364,50 lei. Sumă in 
care sint incluse, pe lingă ta
xele de abonamente, substan
țiale convorbiri adiționale. De 
vreme ce nu mai am postul te
lefonic cu pricina, pe ce bază 
sint somat să plătesc ?“.

Și el și noi slntefa „pe re
cepție" pentru a primi un răs
puns lămuritor... Pe ce se ba
zează 7 Nemaivorbind de mis
terul prin care un telefon in
existent reușește totuși să pro
ducă un număr substanțial de.„ 
convorbiri adiționale !

I
I

I 
I 
I
I 
I
I
I

Rubrică realizată de 
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteii“^j

Cercetarea științifică—ștrînț legații 

de cerințele unităților zootehnice
într-o scrisoare adresată secreta

rului general al partidului se rela
tau unele critici privind activitatea 
Institutului de cercetări veterinare 
și biopreparate „Pasteur" din Ca- 

• pitală, subliniindu-se că tematica 
științifică a unității este insuficient 
legată de cerințele practice actuale.

Scrisoarea a fost cercetată, 
la indicația tovarășului Nicolae 

‘ Ceaușescu, de specialiști ‘Șl-Ttrtt»*” 
viști de partid, sub îndrumarea 
secretarului de resort al C.C. al

P.C.R. și ministrului agriculturii și 
industriei alimentare.

în raportul de cercetare se pre
cizează că producția de bioprepa
rate a institutului nu este, in
tr-adevăr, corelată cu necesarul 
prevăzut prin planul tehnic al ac
țiunilor sanitar-veterinare, stabilit 
de Direcția sanitară veterinară. Li
vrările de produse nu..șe.
mod ritmic, la termene, iar secția 
de viroze majore" (febră aftoasă) 
nu a fost folosită la parametrii de

Este cunoscut că in țara noastră 
este admisibil un singur mod de 
ciștigare a banilor : munca cinstită, 
potrivit criteriilor socialiste de re
tribuție. După cum rezultă dintr-o 
scrisoare sosită la C.C. al P.C.R., 
la „Casa de modă" din Calea Vic
toriei nr. 21 București se practica 
insă o nouă „modă" de retribu
ție ...și nu prea cinstită. In scrisoare 
se relata că se raportează nereal în
deplinirea planului de producție, 
introdueîndu-se la plată lucrări care 
practic nu au fost efectuate. De 
asemenea, s-au executat confecții 
nevandabile, care zac în depozite și 
magazine, colectivul de creație fiind 
folosit de președintele cooperativei 
la crearea de modele numai pentru 
anumite persoane.

Secretarul general al partidului 
a indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre examinare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice șl 
Sociale.

La cercetări au participat și ac
tiviști ai Comitetului municipal de 
partid București, specialiști de la 
Inspecția teritorială financiară de 
stat și de la UCECOM. Verifi
cările efectuate la 21 șefi de forma
ții de lucru au scos la iveală faptul 
că la 1 decembrie 1981 aproape 1 270 
comenzi neînebeiate. aflate în dife
rite stadii de execuție, în valoare 
de aproape 1,8 milioane lei, figurau 
în rapoarte ca producție finită.

Un alt procedeu care a condus 
la îpcașarea de către șefii de for- 
Mățu' de''lucru a unor mari sume 
de bani, reprezentînd manoperă ne- 
cuvenită, era și executarea de con

fecții denumite „unicate și mostre", 
pentru care s-a plătit manoperă co
respunzător comenzilor individuale, 
ale căror tarife sint mai mari. în 
raportul de cercetare se mai rela
tează că eliberarea materialelor din 
gestiune către șefii de formații s-a 
făcut in baloți și nu la metraj pen
tru fiecare comandă, ceea ce a dat 
posibilitatea creării unor plusuri de 
materiale ce nu au fost restituite 
magaziei și nici înregistrate in evi
dențele operative. Unii dintre șefii 
de formații au încasat retribuții 
mari, de aproape 9 000 lei lunar, ca 
urmare a nepontării timpului de 
lucru efectiv lucrat, asigurării de 
lucru preferențial pentru unele for
mații, precum și a lipsei de exi
gență în controlul de calitate.

în încheiere se precizează că îm
preună cu Comitetul municipal de 
partid al Capitalei și conducerea 
UCECOM s-au stabilit măsuri cores
punzătoare. Astfel a fost eliberată 
din funcție vicepreședinta coopera
tivei, au fost sancționați, de aseme
nea, președintele Hreban Dragoș, 
șeful contabil Nicolae Dîrnea ; au 
fost discutate în organizația de 
partid abaterile și neglijențele con
statate, s-au luat măsuri pentru 
creșterea volumului prestațiilor de 
servicii, lărgirea profilului și gamei 
de comenzi ; revizuirea de către 
UCECOM a normelor de consum și 
stabilirea unui sistem unitar de in
dicatori de plan; prelucrarea aspec
telor rezultate din control in consi
liul de conducere al UCECOM cu

Delta Dunării și-a deschis din 
nou. cu generozitate... brațele pen
tru un nou sezon turistic estival. 
Din nou. sute și mii de cetățeni 
din toate colturile țării se vor în
drepta. în grupuri sau individual, 
spre spatiile cu ape și sălcii, cu 
trestii și plauri, cu nuferi și păpu- 
riș. cu pești și păsări ca să-și ofere 
o îneîntătoare și reconfortantă va
canță „in sinul naturii". Primitoa
re, generoasă. Delta Dunării va fi 
chiar așa cum se așteaptă vizi
tatorii : cu ape limpezi, cu săl
cii răcoroase, cu iarbă curată, 
cu îmbătătorul parfum de iz
mă broaștei, cu rațe sălbatice și 
lișițe ce-și poartă, in șiruri, bobocii 
peste apele amurgului, cu egrete 
si bitlani, cu lotci și cu pescari 
bărboși ; la Maliuc sau la Crișan, 
la Sulina sau la Sfintu Gheorghe. la 
Mila 23 sau la Caraorman, ne lacu
rile Roșu și Roșulet, Gorgova și 
Uzlina, Fortuna și Obretinul Ma-e 
— și în atitea alte locuri cu nume 
și cu însușiri pe care cunoscătorii, 
fini degustători ai frumuseților 
Deltei, știu să le prețuiască cum 
se cuvine.

O clipă însă ! Imaginați-vă ce ar 
fi dacă in acest spațiu de liniște, cu 
un delicat echilibru natural, ar da 
buzna, în dezordine, miile și miile 
de vilegiaturiști intre care nu pu
tini care nu știu că. înainte de a fi 
natură sălbatică. Delta este un 
„templu" al naturii care se cere res
pectat și ocrotit De aceea, turismul 
în Deltă este strict reglementat, 
anul acesta adăugîndu-se măsuri noi 
la cele pe care le-a stabilit, anul 
trecut. Consiliul popular județean 
Tulcea. Lămuritoare în această pri
vință este discuția pe care am pur
tat-o cu tovarășul Grigore Vîrjoghe, 
director al O.J.T. Tulcea.

— Cine și cum poate călători in 
Deltă ca turist ?
ma.și.cea rtiai importantă: să ,ee„.f 
înscrie intr-un program organizat 
de agențiile turistice din tară ori să 
se prezinte la agenția noastră din

Tulcea care ii poate oferi, pe loc, 
un asemenea program și toate cele 
necesare : transport, cazare, tra
see etc. A doua condiție : nu se 
poate pătrunde in Deltă cu auto
mobilul. A treia : nu se poate sta
ționa in Deltă cu cortul decît în 
locurile stabilite și amenajate in 
acest scop. A patra : nu se poate in
tra în Deltă cu ambarcațiuni cu mo
tor care n-au primit avizul de na
vigație in acest spațiu. A cincea : 
pentru cazarea la cetățeni (locuitori 
din localitățile Deltei) este obliga
torie prezentarea la consiliul popu
lar al localității și imputerniciții 
oficiului nostru de turism. A șasea : 
chiar și pentru întreprinderile care 
organizează, pentru angajatii lor, 
pe cont propriu și cu mijloace pro
prii, excursii in Deltă (sint prevă
zute și asemenea acțiuni), este obli
gatoriu contactul cu agenția noas
tră care va stabili programul, tra
seul. va oferi serviciile de gazdă 
necesare.

Altminteri ?
— Altminteri se aplică sancțiuni 

legale care nu-s de neglijat.
— Ce oferiți turiștilor care ape

lează la serviciile dumneavoastră ?
— Ne-am pregătit cu tot ce tre

buie și dispunem de o apreciabilă 
bază materială. Avem hotelurile 
„Delta" și „Egreta" din Tulcea. ho
telul „Lebăda" din chiar inima Del
tei. la Crișan. ca și hotelul „Salcia" 
din Maliuc. Dispunem de grupuri 
mari de căsuțe turistice la popasul 
„Pescarul" și la „Lebăda“-Crisan. de 
cabana „Uzlina". precum și de pon- 
toane-dormitor moderne și confor
tabile. De asemenea, la dispozi
ția turiștilor se află șase șalupe ra
pide, navele „Lebăda Deltei". „Bi
ruința" și „Călimănești". 120 de 
bărci cu rame, trei autocare și un 
microbuz.

toate conducerile caselor de modă
din țară.' ’s,/.,-n.o/

Neculai ROȘCA
WUt.

— Să luăm toate acestea ca pe o
Oricine. Cu citeva condiții. Pri- invitație pentru amatorii vacanțelor 

în Deltă ’<?
— îi așteptăm, /a/moccoo

Mihai CARANF1L

—AUTOAPROVIZIONAREA -întrebări și răspunsuri... faptice
într-un număr al ziarului nostru 

din anul trecut („Scînteia" nr. 
12 219, din 4 dec.) era publicat ar
ticolul „Cum iși propun locuitorii 
unui sat să redevină din consumatori 
mari producători de lapte". Era vorba 
— reamintim cititorilor — de o si
tuație nefirească: locuitorii satului 
Ploieștiori (comuna Blejoi). localita
te „zid în zid" cu municipiul Plo
iești. cindva „lăptarii" marelui centru 
industrial. începuseră să dea uitării 
frumoasa Îndeletnicire de crescători 
de vite. Iar cind aveau nevoie de 
lapte „dădeau o fugă" pină la... Plo
iești. la magazinele de produse lacta
te. Ceva mai mult, într-o zi. cîțiva 
s-au prezentat la 
primărie cerînd 
să li se aducă 
chiar in sat., un 
centru de lapte.

— Desigur, se 
ajunsese la o si
tuație cu totul 
nefirească. Iși a- 
mintește tovarășa 
Maria Nicolae, 
primărița comu
nei. Adică, noi, 
foștii lăptari, aș
teptam lapte de 
la... rafinărie ?! 
Și, împreună cu 
deputății, cu ac
tivul organizații
lor obștești, am 
început acțiunea 
de redresare a 
zootehniei. A a- 
părut și articolul 
din „Scînteia", 
care ne-a ajutat 
să vedem mai 
limpede lipsurile 
noastre, ca și obstacolele ce se ri
dicau în „calea laptelui". Acum însă 
putem vorbi despre unele din reali
zările noastre.

Notăm:
• Cele 20 hectare de pășune, 

despre care „Scînteia" scria anul 
trecut că sint pîrloagă. și-au recăpă
tat adevărata lor menire, aceea de 
a produce iarbă suculentă și fin pen
tru animale. Toată iarna s-au cărat 
pe ele Îngrășăminte naturale. în 
afară de aceasta, pajiștea comunală 
a mai fost fertilizată cu superfosfat 
(400 kg la hectar) și azotat de amo
niu (300 kg la hectar). Iar acum se 
pregătesc alte 600 tone gunoi de 
grajd pentru a fi împrăștiat în 
toamnă.
• T.C.M. Ploiești, care descopertase, 

in cadrul unor lucrări de construcții, 
12 hectare de pămint apartinînd co
munei, a fost obligat să le refacă, 
iar azi pămintul se află reintegrat in 
circuitul agricol. De asemenea, schela 
petrolieră Boldești-Scăeni, PECO șl 
alte întreprinderi care deterioraseră 
suprafețele agricole ale comunei, 
oricit de mici ar fi. au fost obligate 
să le refacă. Pe pămînturile recîști- 
gate au fost cultivate plante furajere.

— De-acum încolo, nu-i mal las 
să strice nici măcar o palmă de 
teren. Căci toți știm cit de valoros 
e pămintul. mai ales in margine de 
oraș, ne spune primărița.

„Toți știm" înseamnă mai concret 
toți cei care au pus umărul la fer
tilizarea și valorificarea acestor su
prafețe, care se bucură de rodul lor. 
Iar umărul l-a pus întreaga obște a 
comunei. în primul rînd crescătorii 
de vite, dar și elevii. împreună cu 
învățătorii și profesorii lor. care au 
curățat pășunea de mușuroaie, pie
tre. scaieți. Bineînțeles. în frunte cu 
primărița și vicepreședinta birou
lui executiv al consiliului popular. 
Georgeta Dumitrescu.

...Iarba e densă și bogată. Jumăta
te din izlaz este pășunat de vitele 
celor care au încheiat contracte cu 
statul, cealaltă jumătate e rezervată

CUM A ACȚIONAT, CONCRET, 
CONSILIUL POPULAR PENTRU 
A REDRESA PRODUCȚIA DE LAPTE 1 

într-o comună unde se cam uitase de zootehnie
pentru fîn. I-am găsit la coasă pe 
Silvestru Rădoi. pe Marin Stancu, 
pe Ion Oatu. pe Ion Badea, pe multi 
alții din cei aproape 150 de gospo
dari care au o vacă, două sau trei 
cu lapte.

— Acum un an, pe aici animalele 
Iși rupeau dinții pînă să găsească 
un fir de iarbă, ne spune unul din 
cosași. Silvestru Rădoi. Păi cu ce 
curaj mai mulgeam vaca pe-nserat? 
Acum imi vine cu ugerul doldora. 
Iau pe an 5 000—6 000 litri de la 
vacă. Și așa stînd lucrurile, imi 
convine să contractez cu statul.

Și trage cu coasa-n iarbă — 
„șșșt": „Uite, de-aici curge laptele-n 
șistar".

Urmează și o a doua coasă, spre 
sfîrșitul verii. Fîn la care se adaugă 
nutrețurile de pe loturile în folo
sință personală. Așa ineît hrana pe 
timp de iarnă a animalelor este asi
gurată.

Tot mai multi cetățeni din satul 
Ploieștiori și din întreaga comună 
Blejoi redescoperă avantajele creș
terii animalelor. Printre aceștia — 
Nicolae Ștefan. Margareta Dumitru. 
Gheorghe Iordan. Maria Ștefan...

— Multi ne spuneau acum un an 
că ar vrea șl ei să albă-n curte o 
vacă, dar că n-au cu ce o hrăni, ne 
explică Georgeta Dumitrescu. Și tot 
ea adaugă: Cum să aibă cînd izlazul 
producea... praf și ciulini, cînd zecile 
de hectare zăceau bătătorite si pline 
de ruginiturl...

Evident, spiritul de inițiativă, mun
ca întregii obști recon”ertesc optica 
de consumator comod în optică de 
producător. în ce o privește, inter
locutoarea ne mărturisește că nu vrea 
să rămînă mai prejos. „Am eu in 
bătătură o capră, dar... Cu ce obraz 
te duci la om să-l lămurești să con
tracteze cu statul, cînd tu n-o faci? 
Așa că mi-am luat și eu o vite- 
lușă".

De la secretarul adjunct al comi
tetului comunal de partid. Ștefan 
Roșea, aflăm încă un lucru îmbucu
rător : tot mai mulți muncitori lo
calnici, de la marile întreprinderi 
ploieștene „Vega", „1 Mai". „Fero- 

email", vin la 
primărie să-și în
registreze vițelu- 
șele cumpărate 
de-o lună sau 
două.

— Nu toți ai 
casei lucrează, iar 
o vacă în curte 
este un izvor de 
lapte, cînd o în
grijești, ne spu
ne interlocutorul. 
Lucrul acesta îl 
știau bine părin
ții și bunicii noș
tri. Izvorul ăsta 
n-are de unde 
porni decît de 
aici, de la noi.

Interesante ni 
s-au părut și ac
țiunile educative 
întreprinse în co
mună pentru a 
sădi la tineri dra
gostea față de a- 
nimale, pasiunea 

față de această frumoasă îndelet
nicire. Astfel, au fost organizate 
chestionare pentru cei 1 326 elevi 
din comună, cu întrebări privind 
avantajul creșterii vitelor ; la că
minul cultural au loc întîlniri intre 
elevii liceelor din Ploiești care lo
cuiesc in comună și crescătorii de 
animale; la gazeta de stradă apar 
materiale despre cei ce ne pun lapte
le pe masă; se Instituie diplome 
pentru crescătorii de animale frun
tași...

Pe una din străzile comunei o în- 
tîlnim, întoreîndu-se cu cisterna, pe 
Aurelia Mihăescu, delegata Fabricii 
de prelucrare a laptelui din Ploiești.

— Anul trecut, mașinile ni se în
torceau din Blejoi. „comuna-nroble- 
mă“, mai mult goale. Și uite, anul 
ăsta, deși contractele încheiate sint 
mai mari cu 400 hl, planul de pre
luări este chiar depășit. Numeroși 
cetățeni din satul Ploieștiori au sem
nat contracte de 6 000 litri de lapte. 
Dealtfel, cel mai mic contract in co
mună este de 1 500 litri, ceea ce o 
situează pe primele locuri în județ.

Motiv de justificată mîndrie pentru 
locuitorii acestei comune si — de ce 
nu? — pentru primăriță. Care. acum, 
iși pune încă o problemă concretă:
• înființarea unui centru de lapte. 

De preluare insă...

Laurentiu DUȚA 
Constantin CAPRARU

Pe timpul verii, adăposturile animalelor 
sint folosite pentru creșterea păsărilor O metodă care, în județul Argeș, asigură suplimentar 

importante cantități de carne de pasăre
în perioada de primăvară-vară si 

toamnă, cind animalele sînt scoa
se în tabere de vară la pășune, o 
seamă de adăposturi — grajduri 
și saivane — cu suprafețe destul de 
mari devin disponibile si pot primi 
alte întrebuințări, in scopul realizării 
in plus a unor produse agroalimen- 
tare. Mai mult, unele adăposturi au 
rămas disponibile, prin moderniza
rea zootehniei.

O experiență bună în ce privește 
folosirea chibzuită a adăposturilor 
pentru animale, devenite disponibile 
în perioada de vară, am întilnit In 
multe unități a- 
gricole din jude
țul Argeș. în ce 
constă ea ? Cît 
timp animalele 
sînt la pășune, în 
spațiile rămase 
libere se cresc 
păsări — pui de 
găină, boboci de 
rață — asigurîn- 
du-se un plus de 
carne și ouă 
populației din ju
deț. în perioada 
de vară a anului
trecut au fost crescute două serii de 
pui și boboci de rață pentru carne. în 
acest fel au fost realizate mari canti
tăți de produse — ouă și carne — în 
plus fată de plan, fără cheltuieli de 
investiție și energie, la un preț foarte 
avantajos. Din cei 900 000 de pui și 
boboci de rață ce au fost crescuți in 
sistem gospodăresc s-au livrat ne 
piață 900 tone carne de pasăre. Tot
odată, s-au mai livrat 2,5 milioane de 
ouă de la cele 29 000 de găini crescu
te în spațiile rămase disponibile prin 
scoaterea animalelor la pășunat

Rezultate bune obținute in 1981 
din această îndeletnicire rentabilă de 
creștere a păsărilor s-au mai înre
gistrat și în anii trecuți. Dar 
ea nu a fost extinsă pe mă
sura posibilităților de care dis
pun unitățile agricole din județul 
Argeș. De aceea, la indicația comi
tetului județean de partid, pentru anul 
acesta s-a întocmit un program de 
creștere a păsărilor in sistem gospo
dăresc în cît mai multe spatii dispo
nibile. Astfel, această activitate se va 
extinde în 39 de cooperative agrico
le de producție care urmează să 
crească 1 800 000 de pui de găină și 
boboci de rată. în acest fel se vor li
vra. în plus, pe piețele județului 1 800 
tone carne de pasăre.

Concomitent, se va extinde și creș
terea găinilor ouătoare în sistem 
gospodăresc Pentru această activi
tate, în program au fost stabilite și 
măsurile necesare. Pe lingă stațiile 
de incubație existente a mai fost 
construit un incubator la C.A.P. Re
cea, care va avea o capacitate de un 
milion de pui în oot serii. El a și 
început să producă din luna aprilie a

anului acesta. La cooperativa agricolă 
Căteasca există un incubator pentru 
25 000 de boboci de rață, tot în opt 
serii pe an. Un alt incubator s-a mai 
construit la C.A.P. Popești pentru 
circa 80 mii pui, iar la cooperativa 
agricolă Colțu, încă unul de 40 000 
pui pe serie. S-a stabilit, și așa s-a 
acționat, ca producerea puilor să 
înceapă din luna aprilie, iar pentru o 
bună eficiență economică, pentru 
matca de găini ouătoare se asi
gură ouă de la găini din rase mixte.

Din stațiile de incubație s-a prevă
zut să se asigure peste cantitățile 

stabilite pentru 
cooperativele ă- 
gricole încă două 
milioane de pui 
de găină șl bo
boci de rață. 
Mulți pui vor fi 
distribuiți popu
lației din județ 
pentru a fi cres
cuți in gospodă
riile proprii. A- 
cești pui vor fi 
folosiți pentru ne
voile lor, iar cei 
ce vor prisosi vor

fi valorificați la unitățile comerciale. 
Sînt stabilite măsuri concrete și pen
tru asigurarea furajelor necesare.

După cum se vede. în program sînt 
prevăzute toate masurile și acțiunile 
necesare care să ducă la reușita a- 
cestei importante inițiative menjte să 
fie concretizată in obținerea unor În
semnate venituri bănești de către u- 
nitățile agricole si membrii coopera
tori. prin valorificarea în plus a u- 
nor însemnate cantități de carne și 
ouă pe Dietele județului, fără cheltu
ieli de investiții în plus.

De la specialiști din Direcția agri
colă generală a județului Argeș am 
aflat recent că au și fost populate 
o seamă de adăposturi cu pui. boboci 
și găini ouătoare, iar cerințele uni
tăților agricole care doresc să se o- 
cupe cu această îndeletnicire sînt 
tot mai insistente.

Cooperatorii din Popești au popu
lat adăposturile cu 35 000 pui de 
carne, cei din Recea cu 21 000, cei 
din Mihăiești cu aproape 17 000, cei 
din Stilpeni cu peste 15 000, cei din 
Bascov cu peste 13 000, cei din Ti- 
țești cu peste 10 000. In total, 16 co
operative agricole au populat adă
posturile cu pui și boboci de ra(ă, 
Iar 8 cu găini ouătoare.

Această valoroasă îndeletnicire se 
va intensifica în lunile următoare, 
odată cu recoltatul cerealelor pă- 
îoase, cînd o seamă de gozuri vor 
fi folosite în hrana pasărilor. Este o 
acțiune care trebuie să stea in aten
ția tuturor unităților agricole și a 
gospodarilor satelor.

Horea CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚUL ARAD

Noi unități 
productive 

și de servicii 
în cooperativele 

sătești
Uniunea județeană a cooperative

lor de producție, achiziții și desfa
cere Arad obține, de la un an la 
altul, rezultate tqt mai bune.

— întreaga noastră activitate — 
ne spune tovarășul Traian Neagu, 
președintele uniunii — se desfă
șoară în strictă concordantă cu a- 
plicarea noului mecanism economi- 
co-financiar. în sectorul micii in
dustrii și al prestări'or de servicii, 
am încheiat activitatea anului 1981 
cu o rentabilitate de 11,96 la sută, 
obțlnlnd un beneficiu suplimentar 
de peste 3,5 milioane lei. Am mai 
realizat, peste prevederi, o produc
ție de 13,3 milioane lei, ceea ce în
seamnă un ritm de creștere de 18 
la sută. Toate acestea au fost po
sibile prin valorificarea chibzuită a 
resurselor locale, prin înființarea, 
în. anul care a trecut, a 90 noi ate
liere. Activitatea primului trimes
tru din 1982 am încheiat-o cu o 
depășire a producției planificate in 
valoare de 4 milioane lei. In 1982, 
acordăm o atenție prioritară zone
lor de deal cu forță de muncă dis
ponibilă. în acest scop, în perioada 
care a trecut din acest an s-au dat 
în folosință 35 noi unități de mică 
industrie și prestări de servicii.

— O bună parte din activitate 
este consacrată participării la auto- 
aprovizionarea județului.

— Așa e și fireșc să fie. Anul tre
cut am livrat peste plan, la fondul 
de stat, de la gospodăriile popu
lației animale în valoare de aproa
pe 6 milioane lei, iar în perioada 
care a trecut din 1982 am depășit 
livrările planificate cu un milion 
lei. în prezent, activitatea de con
tractare și achiziții de la populație 
este în plină desfășurare. Dar par
ticiparea noastră la autoaprovizio- 
narea județului presupune și o ac
tivitate zootehnică proprie. Dispu
nem, bunăoară, de 19 maternități 
de scroafe, prin care asigurăm in
tegral purceii pentru ingrășătoriile 
din gospodăriile-anexă de pe lingă 
unitățile de alimentație publică și 
sprijinim populația cu purcei în 
acțiunile de contractare cu statul. 
De asemenea, pentru realizarea pla
nului la export, deținem 181 cres
cătorii de iepuri și 127 crescătorii 
de porumbei în toate cooperativele 
de consum și pe lingă școli. Pe de 
altă parte, asigurăm gospodăriilor 
individuale pentru creștere un mare 
număr de pui de o zi. Concomitent, 
pentru o mai bună aprovizionare a 
populației, intensificăm și îmbu
nătățim activitatea din unitățile 
noastre de industrie mică, unități 
care — prin valorificarea resurse
lor locale, a materialelor refolosi- 
bile — ne asigură produse in va
loare de peste 100 milioane lei. In 
acest an, vor fi modernizate 35 de 
unități comerciale și de alimentație 
nublică și vor fi date în folosință 
5 noi complexe comerciale, precum 
și două noi urțități turistice la Să- 
vîrșin si Sebiș. Sîntem hotăriți ca 
anul 1982 să-1 încheiem cu depășiri 
la toți indicatorii financiari și e- 
conomici. (Tristan Mihuța).
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——— FERM Șl SOLEMN, GLASUL POPORULUI ROMÂN: ---------------- —

NU, armelor! NU, războiului!
DA, păcii! DA, vieții!

Intr-o deplină unitate de voință, participînd la însuflețite adunări și marșuri ale păcii, 
oamenii muncii din întreaga țară susțin hotărît poziția și propunerile României privind 
dezarmarea, prezentate la O.N.U., își întăresc semnătura pusă pe „Apelul păcii64 cerînd 
oprirea imediată a cursei înarmărilor, înlăturarea primejdiei nucleare, instaurarea unei 
păci trainice în întreaga lume

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit a mi-1 transmite 
cu prilejul sărbătorii naționale italiene și vă adresez, la rîndul meu. urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru poporul României,

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Vizita delegației Seimului R. P. Polone
Miercuri, delegația Seimului Re

publicii Populare Polone; condusă de 
Stanislaw Gucwa mareșalul (pre
ședintele) Seimului, a făcut o vizi
tă în județul Dîmbovița. In cursul
dimineții, oaspeții polonezi s-au
aflat la Complexul avicol de la Titu. 
precum si la Combinatul de oteluri 
speciale din Tirgoviște, unde au vi
zitat principalele sectoare producti
ve. îndeosebi cele cu flux tehnolo
gic continuu.

La amiază, membrii delegației Sei
mului au avut o întrevedere cu 
Florea Ristache, președintele Comi
tetului Executiv al consiliului popu

lar județean, deputat în M.A.N.. cu 
alti membri ai comitetului.

In onoarea oaspeților a fost oferit 
un dejun.

însoțiți de Gheorghe Roșu, depu
tat in M.A.N.. membrii delegației 
Seimului R. P. Polone au sosit in 
aceeași zi la Brașov. In cadrul unei 
întrevederi, președintele Comitetului 
Executiv al consiliului, popular mu
nicipal. loan Drăghici, a Înfățișat 
oaspeților date si cifre privind dez
voltarea pe multiple planuri a aces
tei zone a tării.

(Agerpres)

„Inițiativele de pace ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu răspund intereselor vitale

ale tuturor
Brașovul, puternic centru indus

trial, cultural și turistic al țării, a 
cunoscut atmosfera caracteristică 
marilor evenimente politice. Circa 
90 000 de oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari și germani — din 
marile întreprinderi constructoare 
de mașini : „Tractorul", „Rulmen
tul", „Metrom", întreprinderea de 
autocamioane, „Hidromecanica", din 
unități ale industriei ușoare și ale 
industriei materialelor de construc
ții. din alte unități economice, in
stituții și școli, reuniți în mai multe 
coloane, s-au îndreptat intr-un im
presionant marș al păcii spre cen
trul istoric al Brașovului. Zecile de 
mii de manifestanți scandau însu- 
flețitoare lozinci, dînd expresie a- 
deziunii lor fierbinți la inițiativele 
de pace ale președintelui tării, vo
inței lor nestrămutate de a lupta, 
alături de întregul popor român, 
pentru înfăptuirea celui mai nobil 
și arzător deziderat al omenirii : 
pacea, dezarmarea.

Luind cuvintul la marea adunare 
populară din Piața „23 August", 
tovarășul loan Drăghici, prim-se
cretar al Comitetului municipal de 
partid Brașov, a arătat, printre al
tele : „Intr-un glas cu toate for
țele iubitoare de pace, cetățenii 
Brașovului — români, maghiari și 
germani, semnatari ai Apelului 
pentru pace al poporului român — 
cer reprezentanților celor 157 de 
state participante la sesiunea spe
cială a O.N.U. să treacă peste ori
ce considerente și obstacole, să facă 
totul pentru adoptarea de măsuri 
concrete și eficiente în vederea 
opririi cursei înarmărilor și trece
rii la dezarmare, a reducerii chel
tuielilor militare și a folosirii uria
șelor resurse materiale și umane 
astfel economisite în scopul progre
sului și bunăstării, al lichidării sub
dezvoltării economice".?i*

„Cei peste 24 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderea „Trac
torul", a spus Ing, Virgil Necșoiu, 
directorul general al întreprinderii, 
își manifestă deplina adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului, la strălucitele inițiative de 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care răspund intereselor 
vitale ale tuturor popoarelor. Ei 
sint hotăriți 6ă întărească semnătu
rile puse pe Apelul poporului ro
mân adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. prin angajare șl mai fermă 
în activitatea productivă".

Și-au mai exprimat adeziunea lor 
la inițiativele de pace ale președin
telui țării țesătoarea Eugenia Bur- 
lacu, de la întreprinderea „Carpa- 
tex", Gheorghe Tache, Erou al 
Muncii Socialiste, maistru la între
prinderea mecanică nr. 2, Constan
tin Rățoi, 
partid

popoarelor"
tocamioane Brașov, prof. dr. ing. 
Alexandru Vayda, de la Universi
tatea din Brașov, Constantin Litu, 
colonel in rezervă, veteran din cel 
de-al doilea război mondial, eleva 
Braun Dagmar.

în încheierea adunării, partici- 
panții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă în care se spune : „Oamenii

muncii, fără deosebire de naționa
litate — români, maghiari și ger
mani — de pe aceste străvechi me
leaguri românești, nutresc ferma 
convingere că propunerile formu
late de dumneavoastră in magistra
la expunere rostită la recenta ple
nară a Comitetului Central al parti
dului, chemările înscrise în Apelul1 
poporului român adresat sesiunii 
speciale a O.N.U. constituie singura 
alternativă pentru instaurarea unui 
climat de încredere și colaborare 
între toate națiunile, pentru salv
gardarea civilizației umane și a vie
ții pe planeta noastră". (Nicolae 
Mocanu, corespondentul ..Scînteli").

de
secretar al comitetului de 
Ia Întreprinderea de au-

„Vrem să ne construim viitorul
in Și siguranță"

Sub razele soarelui generos de 
vară, peste 100 000 de locuitori 
ai Timișoarei, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei, români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, au participat la un 
impunător marș al păcii și la 
o însuflețită 
care a avut 
rei. Ei au 
așa cum au 
tingurile în care aproape 300 000 de 
timișoreni și-au pus semnătura pe 
Apelul adresat sesiunii speciale a 
O.N.U., hotăririi lor ferme de a 
apăra pacea, de a lupta consecvent 
pentru oprirea cunsei înarmărilor.

„Oamenii muncii, toți locuitorii 
Timișoarei, fără deosebire de na
ționalitate, aprobă întru totul ideile 
cuprinse în Apelul adresat sesiunii 
speciale a O.N.U. și-și reafirmă to
tala adeziune la strălucitele iniția- 
tive de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Este voința unui popor 
care dorește cu toată puterea fiin
ței sale ca bombele să nu mai 
curme vieți omenești, ca noi și ur
mașii noștri să putem trăi și con
strui în pace și liniște", a spus in 
cuvmtul rostit la deschiderea»adu
nării tovarășul Petru Moț, prim- 
secretar al comitetului municipal 
de partid, primarul orașului.

Vorbind în numele oamenilor de 
știință, cercetătorilor și cadrelor di
dactice, prof. dr. ing. Coleta De 
Sabata, rectorul Institutului politeh
nic „Traian Vuia", a spus : „Nu 
este menire mai nobilă în viață de- 
cît aceea de a educa și forma ti- 
năra generație. Iată de ce în aceste

adunare populară, 
loc în Piața Ope- 
dat din nou glas, 
făcut-o și la mi-

clipe grele prin care trece omeni
rea ne angajăm să participăm cu 
întreaga noastră răspundere la pre
gătirea viitorilor specialiști în spi
ritul patriotismului socialist, al no
bilelor idei de pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii".

Poetul Ivo Muncean a rostit In 
cadrul adunării emoționante ver
suri închinate păcii și vieții :

„Istoria să nu se mai repete / 
Pentru pace se pronunță România. / 
Fața lumii o vrem fără pete / Și 
mereu senină să ne fie glia. / Noi 
cu toții intr-un glas fierbinte / Vrem 
o lume fără teamă, fără arme / 
Vrem să 
Mină in 
mame !“

mergem glorios-nainte / 
mină prunci, și tați, și

luat cuvîntul țesătoareaAu mai
Elena Petre, tehnicianul Ladislau 
Schmidt, jurista Ana Ardelean, 
președinta comitetului municipal 
al O.D.U.S., Elena Filip, președinta 
comitetului municipal al femeilor, 
pioniera Dana Mihai, Ilie Ocsko, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea „Electrotimiș", 
Gheorghe Coneac, prim-secretar al 
Comitetului municipal al U.T.C. Ti
mișoara.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R.. TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
precum și al unei moțiuni către se
siunea specială a Organizației Na
țiunilor Unite. (Cezar Ioana, cores
pondentul „Scînteii").

„Forța unită a popoarelor poate opri 
declanșarea unei noi conflagrații"

întreg municipiul Botoșani a de
venit o vastă agoră de afirmare a 
celei mai arzătoare dorințe umane : 
pacea, dezarmarea. Din zona indus
trială au venit să se reunească în- 
tr-un impresionant fluviu uman 
muncitori textiliști, constructori de

mașini de la „Electrocontact", de la 
întreprinderile mecanică și de uti
laje și piese de schimb, chimlștii 
de la „Melana". alte mii de mun
citori. maiștri si ingineri, elevi si 
cadre didactice. gospodine și 
pensionari. Au pornit în marș și

Desen de T. ISPAS

Primire la C. C. al P. C. R.
La Invitația C.C. al P.C.R., o dele

gație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Yan Zejiang, al doilea secretar al 
Comitetului provincial Hubei al P.C. 
Chinez, a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență in tara noas
tră, în perioada 3—24 iunie a. c.

Delegația a avut întîlniri și discu
ții la Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale. Consiliul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, la co
mitetele județene Vîlcea, Sibiu, Hu
nedoara și Constanța ale P.C.R. 
Oaspeții chinezi au vizitat întreprin

deri industriale, unități agricole șl 
ale cooperației meșteșugărești, pre
cum și obiective social-culturale și 
turistice din Capitală și județe.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P. C. Chinez a fost primi
tă de tovarășul Marin Enache, se
cretar al C.C. al P.C.R.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a par
ticipat Paula Prioteasa. vicepreședin
te al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale.

A fost de față Tian Ginfeng, însăr
cinatul cu afaceri a. i. al R. P. Chi
neze la București.

(Agerpres)

Bienala de pictură și sculptură

meșteșugarii, li s-au alăturat apoi 
un mare număr de țărani coopera
tori din Stăuceni, Curtești. Răchiți 
etc. Fiecare dintre ei, odată cu ex
primarea adeziunii fierbinți la 
noua și strălucita inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
ținut să exprime hotărîrea de a-și 
îndeplini exemplar sarcinile ce le 
revin la locurile de muncă.

Marea adunare populară, care 
s-a desfășurat pe stadionul „1 Mai", 
a fost deschisă de tovarășa Ileana 
Jalbă, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid.

Țăranul cooperator, Ilie Bădilă, 
din comuna Stăuceni. a evocat ma
rile jertfe, de-a lungul veacurilor, 
ale țărănimii române pentru pace

șl neatimare. exprimind încrederea 
că prin forța unită a popoarelor 
istoria nu va mai cunoaște vreodată 
o conflagrație mondială, iar mais
trul Petru Mihalache a adresat 
muncitorimii din lumea întreagă 
chemarea de a refuza să mai pro
ducă orice fel de arme nucleare.

Au mai luat cuvintul medicul 
primar Aneta Trifina, muncitoarea 
textilistă Viorica Olariu, eleva Lili 
Bobu.

în urale puternice și ovații, adu
narea a adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R.. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, șl 
al unei moțiuni către sesiunea spe
cială a O.N.U. (Silvestri Aiienei, 
corespondentul „Scînteii").

„Pentru o politică pătrunsă de răspundere ; 
față de soarta umanității"

Sala ..Dalles" din Capitală găzdu
iește. începind de miercuri, bienala 
de pictură și sculptură ediția 1982, 
amplă manifestare artistică organi
zată de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și Uniunea artiștilor 
plastici.

Deschisă în preziua începerii lu
crărilor oelui de-al II-lea Congres 
al educației politice șl culturii socia
liste — eveniment de o deosebită 
importanță pentru viața spirituală a 
patriei — expoziția relevă preocu
parea artiștilor plastici de pe întreg 
cuprinsul țării, de la meșteri consa
crat! pină' la tineri absolvenți, de a 
răspunde prin lucrări de înaltă va
loare, cu un bogat conținut de idei, 
îndemnurilor mobilizatoare adresate 
creatorilor în repetate rinduri de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a se 
Inspira în permanență din realitatea 
noastră contemporană, de a înfățișa 
în operele lor mărețele înfăptuiri 
ale societății socialiste românești. 
Cele peste 250 de lucrări expuse, re-

------------- - ---------------- ----------------------------------------------

alizate in ultimii doi ani. intr-o mare 
diversitate de stiluri și cu o largă 
arie tematică, ilustrează elocvent 
puternica dezvoltare a artelor plasti
ce, angajarea plenară a picturii și 
sculpturii noastre în amplul proces 
de formare a omului nou, construc
tor conștient și devotat al societății 
socialiste și comuniste pe pămintul 
românesc.

în alocuțiunile rostite la vernisai. 
Ion Irimescu, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, și Ladislau Hege- 
dus. secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, au 
subliniat amploarea activității artiș
tilor plastici din întreaga țară in 
anii care au trecut de la primul 
Congres al educației politice si cul
turii socialiste, preocuparea perma
nentă a partidului și statului nostru 
de a asigura tuturor categoriilor de 
creatori condiții . tot mai prielnice 
de afirmare, de materializare a ta
lentului lor în valoroase opere care 
să imbogățească patrimoniul cultural 
național. (Agerpres)il 'I ... ..

—J————r. r.1 ....................-..if

Peste 20 000 locuitori ai munici
piului Sf. Gheorghe, români și ma
ghiari, tineri și virstnici, reprezen- 
tind pe cei peste 50 000 de semna
tari ai Apelului poporului român 
adresat sesiunii speciale a O.N.U., 
s-au îndreptat în lungi coloane spre 
centrul civic al municipiului, pen
tru a participa la o mare adunare 
populară.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Sânta Kăroly, prim-secre
tar al comitetului municipal al 
P.C.R. Luind cuvintul. Marin Ni
colae, maistru la întreprinderea de 
masini-agregate si subansamble 
auto. Magyar! Lajos, scriitor. Kese 
Terez. muncitoare la întreprinderea 
textilă „Oltul", dr. Săndor Jozsef, 
directorul adjunct al Spitalului ju
dețean, Molnar Octavia, muncitoa

re a întreprinderii de aparataje e- 
lectrice auto și motoare electrice, 
Blahoianu Gheorghe, secretar U.T.C. 
de la Trustul de construcții indus
triale Brașov, Tănăsoiu Emil, pen
sionar. și alții, au exprimat ade
ziunea deplină la strălucita ini
țiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cerînd. totoda
tă, ca sesiunea specială a O.N.U. 
să adoDte măsuri de natură să des
chidă calea spre înfăptuirea dezar
mării. în special a celei nucleare.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
participanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., TOVARĂȘULUI nicolae 
CEAUȘESCU, precum si al unei 
moțiuni către sesiunea specială a 
O.N.U. (Pâljanos Maria, corespon
denta „Scînteii").

Imagine de la marele marș al cetățenilor din municipiul Constanța

(Urmare din pag. I)
rii și artei, că geniul popular cu
noaște în prezent o afirmare fără 
precedent în toate domeniile crea
ției științifice și artistice. Partici
parea democratică la destinul cultu
rii este, neîndoielnic, prin dimen
siunile ei cantitative si calitative, 
un act revoluționar, cu multiple și 
profunde semnificații. Festivalul 
național „Cintarea României", cea 
mai vastă mișcare cultural-artistică 
și educativă cunoscută în istoria 
noastră, s-a transformat într-o am
plă revărsare a talentelor poporu
lui. a oamenilor muncii — ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități, uniți de aceleași idea
luri. demonstrind cu puterea fap
telor de creație justețea si origina
litatea concepției secretarului ge
neral al partidului despre impli
carea maselor in făurirea culturii. 
In întreaga activitate cultural-ar
tistică de la orașe și sate, din Între
prinderi și instituții.

Realizările cultural-artistice în

dent, progresul activității de edu
cație politico-ideologică si cul
turală. în spiritul generoaselor 
orientări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cultura românească so
cialistă își vădește cu putere carac
terul de forță activă, dinamiza-

opere cu un conținut bogat, care să 
oglindească munca, viața, realizări
le poporului nostru, o literatură si 
artă cu un spirit mai combativ, pa
triotic. revoluționar, pătrunsă de 
înaltele idealuri ale umanismului 
socialist, ale concepției de drepta-

Marele forum al educației politice 
și culturii socialiste

Campionatul mondial de fotbal
Numărul de spectatori înregistrat 

după 24 de meciuri indică un interes 
mult mai scăzut al iubitorilor de 
fotbal fată de turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal din 
urmă cu 4 ani. din Argentina. Astfel, 
au urmărit cele 24 de partide 681 034 
de spectatori (cu o medie de 28 376), 
fată de 703 500 în Argentina la nu
mai 16 meciuri însă (medie — 43 969). 
Numai 5 întîlniri s-au disputat cu 
casele închise, in timp ce Salvado
rul — cu cite 6 000 de spectatori la 
fiecare dintre primele meciuri — 
deține ultimul loc in ce privește au
dienta. Acest eșec de popularitate 
are. in ooinia F.I.F.A., drept expli
cație maniera de distribuire prac
ticată de consorțiul „Mundiespana" 
(cuprinzind agenții de voiaj si rețele 
de hoteluri), care a avut monopolul 
vinzării de bilete în străinătate, dis- 
punind de jumătate din acestea, 
„Mundiespana" a oferit insă seju

ruri cu prețuri prea piperate și apoi 
n-a pus Ia dispoziția organizatorilor 
biletele rămase nevîndute.

*
De pe-acum se pot prevedea cu 

destulă siguranță datele unor parti
de din grupele „sferturilor" de fi
nală. Astfel, in grupa A, meciul 
Belgia — U.R.S.S. va avea loc la 4 
iulie, iar. in ziua următoare, se va 
juca în grupa C partida Brazilia —■ 
Argentina !

★

Ieri, in ultimul meci din grupa I 
preliminară : Italia — Camerun 1—1.

Pină la încheierea acestei ediții 
nu ne-au sosit rezultatele meciurilor 
Argentina — El Salvador (III) si 
Brazilia — Noua Zeelandă (VI).

Azi sint programate partidele: 
Algeria — Chile (II), Franța — Ce
hoslovacia (IV) și Honduras — Iu
goslavia (V).

registrate în acești ani de puter
nic avint economic și social al țării, 
succesele de seamă în domeniul
amplificării creativității populare
conturează pregnant un curs ascen

toare. Ea constituie un vast tezaur 
de valori umaniste accesibile tu
turor, destinate îmbogățirii spiri
tuale și călăuzirii omului spre ori
zonturi noi, înaintate. Literatura, 
muzica, arta trebuie să constituie — 
sublinia secretarul general al par
tidului — o parte componentă a 
marilor epopei ale poporului nos
tru, constructor conștient al socia
lismului și comunismului, să dea 
noi dimensiuni si o mare perspecti
vă poporului nostru. De aceea, oa
menii muncii așteaptă mai multe

te socială si națională, opere care 
să sădească în oameni. în conștiin
ța tineretului dragostea fată de 
patrie, fată de socialism, față de 
partid.

Făcind un amplu bilanț al reali
zărilor obținute în domeniul mun
cii politico-educative si cultural-ar
tistice in perioada ce a trecut de 
la întîiul congres, analizînd pe 
larg, critic si autocritic, cu înalt 
spirit patriotic si revoluționar, re
zultatele. dar și neimplinirile ce 
mai există, cel de-al doilea Con

gres al educației politice si cultu
rii socialiste — formă de expresie 
a democrației socialiste, inițiată de 
secretarul general al partidului — 
este menit să dea un nou impuls 
operei de formare a omului nou. 
cu o conștiință înaintată, făuririi 
unei literaturi si arte pe măsura 
vremilor de înalte dimensiuni 
umaniste. -Este deci prilejul unui 
bilanț si al unei vaste deschideri 
spre viitor, spre ceea ce trebuie 
făcut pentru perfectionarea activi
tății politico-ideologice, culturale, 
editoriale, artistice din patria noas
tră. Lucrările congresului, avind 
drept însufletitoare repere călăuzi
toare ideile de excepțională însem
nătate teoretică și practică ale se
cretarului general al partidului, idei 
ce alcătuiesc un vast program de 
lucru, de gîndire și de acțiune e- 
ficientă în domeniul propagandei, 
al activității teoretice, al culturii 
si artei noastre socialiste, sint, așa
dar. chemate să determine o și mai 
mare contribuție a activității ideo
logice si culturale în formarea o- 
mulut nou. în mobilizarea maselor 
de oameni ai muncii la înfăptuirea 
politicii partidului, a lnsuflețitoare- 
lor obiective stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului.

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Un vast program de activitate po

litico-ideologică. Patriotismul —- 
ideal permanent în universul artei

11.25 A patriei cinstire — moment poe
tic

11.35 Film serial „Lumini și umbre* — 
episodul 15

12.25 Publicitate
12.30 Matineu de vacanță
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Viața școlii.
16.30 Emisiune culturală
17,00 Studioul tineretului
20.00 Telejurnal.
20.35 Actualitatea economică
20,50 Activitatea politico-educativă. I- 

nițiative, eficiență , >
21,10 Cîntecul și poezia care ne-au în

soțit istoria. „Noi construim sub 
tricolor"

21.35 Dezvoltarea culturii în România.
21,55 La frontierele cunoașterii — epi

sodul 13. Serial științific
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal.
20.35 Concertul orchestrei simfonice și 

corului Radiotelevlzlunll. Dirijor ; 
Iosif Conta. Solist ; Aurelian Oc- 
tav Popa.

22,15 Telejurnal

cinema
■ Trandafirul galben : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20, STUDIO : 10; 12; 14; 
16; 18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
■ Calculatorul mărturisește : ARTA 
(21 31 86) — 15.30; 18; 20, COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17.45; 20.
■ Bietul loanide • CENTRAL (14 12 24)
— 9; 12.15; 16: 19,15.
■ Mica Ondina : DOINA (16 35 38) — 
9; 10,45; 12,30; 1445; Pintea : 16; 18; 
20.
■ Orgolii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19.
■ Drumul oaselor : DACIA (50 33 94)
— 9; 11,15; 13,30.
■ Un echipaj pentru Singapore : DA
CIA (50 35 94) — 15,45; 18; 20, COSMOS 
(27 54 95) — 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30.
■ Grăbește-te încet î DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 16; 18; 20.
■ întoarce*te și mai privește o dată: 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Fii bărbatul meu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20. 
B Bunul meu vecin Sara s SCALA 
(1103 72) — 8,45; 11.15: 14; 16,45; 18.30, 
SALA MICA A PALATULUI - 15; 18. 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9.30; 12,30; 16; 
19, MODERN (23 71 01) — 9,30; 12,30; 
16; 19, GRADINA MODERN — 21.
■ Nea Mărin miliardar t LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
■ Waterloo : PATRLA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16; 19.30.
■ Moscova nu crede în lacrimi : VIC
TORIA (16 28 79) — 9.30; 12,30î 16; 19.
■ Soarele alb al pustiului : FEROVI
AR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20,15, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19.30, GRADINA BUZEȘTI (50 43 58)
— 21.
■ Logodnica mecanicului Gavrilov : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18: 20.
■ Comoara din lacul de argint : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
■ Sunetul muzicii • CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16: 19,30.
■ Atac împotriva lui Rommel : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
1145; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 1145; 13,30; 15,45; 18; 
2045.
■ Campioana mea : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15.
■ Superstițiosul : GRIVITA (17 08 58) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
LIRA (317171) — 15,30; 17,45; 20, GRA
DINA LIRA — 21.
■ Pilot de formula I : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30: 19,30.
B Filip ce! bun : EFORIE (13 04 83) — 
9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 2042.

B Lanțul amintirilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.
B Atenție la pana de vultur : PACEA 
(60 30 85) — 11; 15,30; 17.30; 19,30.
B Tess : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12,30; 16; 19,15.
B Visul de argint al alergătorului : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
13,45; 18; 20, GRADINA AURORA — 
21, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15, 13,30; 
15.45: 18; 20,15.
B Polițistul ghinionist : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Cei șapte fantastici : GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 21.15.
B In arșița nopții : GRĂDINA CAPI
TOL (16 29 17) — 21. GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
B Cinci pentru infern t GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.
B In spațiu : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 21,15.
| De ia 9 la S | GRADINA PARC HO
TEL (17 08 58) — 21.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, «ala
mică) : Cartea Iul loviți — 19,30.
(sala Atelier) 1 Fata din Andros —
17.30.
■ Filarmonica ..George Enescu" 
(16 0o 60, Ateneul Rumân) : Concert 
simfonic. Dirijor : Petre Sbârcea. So
list : Bernard Ringelssen — Franța. 
Tiberlu Olah — Armonii II — primă 
audiție î Grieg — Concertul pentru 
plan șl orchestră; Wagner — Prelu
diu și moartea Isolde! ; R. Strauss — 
Poemul simfonic „TIU Eulenspiegel", 
Orchestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu" — 19,30.
■ Teatrul de operetă (13 93 48) : Po
veste din Cartierul de Vest — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 0$) : Ba
lada cotidiană — 20.
■ Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate —
19.30.
■ Teatrul satlric-muzlcal „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită... — 19,30, 
(grădina Batiștei) : Funcționarul de 
la Domenii — 20 .
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și ctntec
— 18,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (16 23 77) : 
Tindală... cloșcă — 19,30.
■ Circul București (11 01 26) : Specta
colul „Circul mare din Moscova* —
19.30.
■ Conservatorul „Clprtan Porumbes- 
cu“ (sala Studio) : Gianni Schlcchl — 
19.



SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII

Considerentele Marii Adunări Naționale, ale președintelui
Nicolae Ceausescu privind problemele care lac obiectul sesiunii 

- difuzate ca document oficial al 0.N.II.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMlNO-FRANCEZE

NAȚIUNILE UNITE 23 - Agerpres : 
La O.N.U. a fost difuzat, ca docu
ment oficial, textul cuprinzînd consi
derentele Marii Adunări Naționale, 
ale președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în le
gătură cu problemele care fac obiec
tul actualei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite prezentate la această 
sesiune. Documentul cuprinde propu
nerile românești referitoare la pro
blemele esențiale ale dezarmării, 
probleme ce figurează pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni.

Pornind de la sublinierea că, după 
aprecierile României, statele au pre
zentat în cursul acestei sesiuni o 
serie de propuneri importante, care 
trebuie examinate cu cea mai mare

ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR GENERALE

O concluzie unanim împărtășită: 
necesitatea trecerii de la declarații de 
intenții la măsuri efective de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 23. — Trimi
sul Agerpres. Neagu Udroiu, trans
mite : La Națiunile Unite au luat 
sfîrșit dezbaterile generale din ca
drul sesiunii speciale consacrată dez
armării. Vorbitorii care au urcat în 
aceste zile la tribuna Adunării Ge
nerale au intregit/'pbin intervențiile 
lor. panoramicul cuprinzător de apre
cieri privind situația internațională 
actuală, de argumente și de propu
neri în favoarea trecerii, fără întir
ziere, la măsuri care să asigure opri
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare.

Cu viu interes au fost primite de 
delegațiile participante consideren
tele Marii Adunări Naționale, ale 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în le
gătură cu problemele care fac obiec
tul actualei sesiuni speciale.

Si în ultimele zile ale dezbaterilor 
«-au făcut auzite opinii in legătură 
cu faptul că recomandările adoptate 
de prima sesiune specială privind 
dezarmarea au rămas între coperțile 
unui dosar de bune intenții, marea 
majoritate a vorbitorilor încercînd să 
sugereze ce trebuie făcut pentru tre
cerea Ia o dezarmare reală, bazată 
pe un program concret de acțiune. 
. Atrăgînd atenția asupra realității că 
cele mai multe conflicte apărute pe 
harta lumii au avut și au loc In ță
rile în curs de dezvoltare, reprezen
tantul Voltei Superioare a insistat 
asupra rolului pe care îl poate juca 
în evitarea situațiilor de conflict 
proclamarea unor zone denuclearizate 
și a exprimat speranța că Oceanul 
Indian va deveni o astfel de zonă.

Primul ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, după ce a afirmat 
că „un război nuclear ar fi irațional", 
s-a pronunțat pentru un echilibru 
de forțe între Est și Vest „care să fie 
menținut pe baza unor niveluri sub
stanțial reduse ale armamentelor nu
cleare". între altele, premierul englez 
a arătat că țara sa sprijină propune
rile vizînd eliminarea tuturor rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune din Europa și reducerea cu o 
treime a focoaselor nucleare de pe 
rachetele amplasate la sol și pe sub
marine. De asemenea, vorbitoarea a 
salutat apropiatele negocieri dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind limitarea 
armamentelor strategice.

Reprezentantul R.S.S. Ucrainene 
a dat o mare importantă găsirii fără

PROPUNERILE ROMANI
- propuneri concrete, realiste pentru

El SOCIALISTE
dezarmare, pentru pace!

(Urmare din pag. I)
unui nou război mondial, deosebit 
de grav fiind faptul că un sir de 
fenomene negative din viata inter
națională — persistenta conflicte
lor vechi si apariția altora noi, 
agravarea contradicțiilor interna
ționale. accentuarea politicii de 
forță, de consolidare si împărțire 
a zonelor de influentă, criza eco
nomică mondială — au Ioc pe fun
dalul intensificării fără precedent 
a politicii înarmărilor.

în același timp, un bilanț al 
evoluțiilor din acești ani arată că 
în perioada care a trecut de la pri
ma sesiune specială consacrată 
dezarmării a Adunării Generale a 
O.N.U.. din 1978. nu numai că lu
crurile n-au evoluat în sensul a- 
plicării hotărîrilor adoptate, dar, 
dimpotrivă, cursa înarmărilor s-a 
întetit. s-au acumulat noi si imen
se arsenale de arme nucleare, 
s-au intensificat eforturile pen
tru producerea de noi tipuri 
si sisteme de arme tot mai 
distructive, inclusiv pentru ampla
sarea si dezvoltarea în Europa a 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne — toate acestea sporind consi
derabil primejdiile la adresa păcii 
si agravînd consecințele nefaste oe 
care sporirea cheltuielilor militare 
la dimensiuni nemaicunoscute pe 
plan mondial le au pentru toate 
popoarele.

In aceste împrejurări, imperati
vul cel mai arzător al zilelor noas
tre este conjugarea eforturilor sta
telor si popoarelor pentru oprirea 
cursului periculos a! evenimentelor 
spre confruntare si război, pentru 
renunțarea definitivă la politica 
de foctă si promovare a unor rela
ții internaționale noi. bazate pe 
respectul independentei si suvera
nității fiecărei națiuni, pe înțele
gere și colaborare internațională. 
Corespunzător acestei cerințe vita
le. sesiunea specială a O.N.U. are 
misiunea esențială de a adopta ho- 

atenție, documentul relevă importanța 
pe care țara noastră o acordă trece
rii fără întirziere la negocieri și scoate 
în evidență măsurile necesare a fi 
convenite. Este subliniată, in acest 
sens, necesitatea intensificării efor
turilor guvernelor și ale tuturor fac
torilor responsabili care trebuie să 
vizeze înfăptuirea obiectivului funda
mental — oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea de pași efectivi în direcția 
dezarmării și, în primul rînd, a dez
armării nucleare, sînt avansate pro
puneri concrete destinate să contri
buie la atingerea acestui scop de 
importanță vitală pentru omenire. 
Documentul cuprinde, totodată, mă
surile avansate de România într-un 
larg evantai de probleme — întărirea 
încrederii intre state, rezolvarea tu

întirziere de soluții care să împie
dice folosirea armei chimice, să o- 
prească producerea acesteia și să ducă 
la distrugerea stocurilor existente. 
Totodată, el a pledat în favoarea in
tensificării negocierilor privind in
terzicerea dezvoltării și producerii de 
noi tipuri și sisteme de arme de dis
trugere în masă, a armelor radiolo- 
gice, prevenirea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic, pe su
prafața oceanelor și în adîncul mă
rilor.

Subliniind importanța opiniei pu
blice în urgentarea înfăptuirii dezar
mării, reprezentantul Somaliei și-a 
exprimat sprijinul deplin pentru 
programul de activități ce îl presu
pune campania mondială pentru dez
armare.

Reprezentantul Egiptului a arătat 
că încă din 1974 țara sa a susținut 
stabilirea în Orientul Mijlociu a 
unei zone libere de arme nucleare. 
Orientul Mijlociu este una dintre re
giunile fierbinți ale globului și a o 
ține în afara armelor nucleare ar 
contribui la reducerea tensiunii în 
această zonă și în întreaga lume, a 
spus vorbitorul.

Reprezentantul Tanzaniei a accen
tuat opțiunea țării sale pentru denu- 
clearizarea Africii, legînd o aseme
nea atitudine de problemele De care 
africanii le au de rezolvat privind 
decolonizarea și dezvoltarea eco
nomică.

Raliindu-se țărilor care au primit 
cu satisfacție angajamentul Uniunii 
Sovietice de a nu folosi prima arma 
nucleară, reprezentantul Siriei a 
subliniat că în întreaga lume crește 
opoziția fermă față de aceste arme. 
De aceea — a spus el — problema 
securității și a dezarmării nu trebuie 
să mai rămînă doar în limitele cercu
rilor diplomatice.

Reprezentantul statului Fiji a 
deplins atragerea țărilor lumii a treia 
în cursa înarmărilor, relevînd că 75 
la sută din transferul total de arme 
merge spre aceste țări.

Reprezentantul Tunisiei a insistat 
asupra relației dintre dezarmare și 
dezvoltare, arătînd că raportul pre
zentat Adunării Generale pe această 
temă confirmă opinia țărilor neali
niate că este imposibilă solutionarea 
unei laturi în absența celeilalte. Uni
tatea obiectivelor și acțiunilor în 
ambele direcții implică, a subliniat 
el, participarea și răspunderea state
lor puternice, a marilor puteri.

tărîri care să marcheze o cotitură 
radicală in direcția opririi cursei 
înarmărilor, să contribuie Ia pro
movarea încrederii și colaborării, 
să determine declanșarea unui 
proces real de dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară.

Tocmai acestor teluri le cores
pund propunerile României pri
vind direcțiile de acțiune si măsu
rile concrete în vederea înfăptuirii 
dezarmării. Ansamblul celor 17 
propuneri prezentate la O.N.U. se 
constituie într-un AMPLU, CU
PRINZĂTOR SI UNITAR PRO
GRAM DE ACȚIUNE IN SCOPUL 
SOLUȚIONĂRII RADICALE A 
PROBLEMELOR CURSEI ÎNAR
MĂRILOR. Sinteză a propunerilor 
susținute consecvent de România 
si. în același timp, dezvoltare a 
acestora corespunzător realităților 
si cerințelor actuale, acest program 
vizează toate laturile dezarmării și 
concepe înfăptuirea acesteia ca un 
proces continuu de perspectivă, 
realizabil succesiv, treaptă cu 
treaptă, de la simplu la complex, 
tinind in mod realist seama de 
condițiile si posibilitățile existen
te in fiecare etapă. Caracteristic 
acestui program este faptul că fie
care din măsurile preconizate pro
movează destinderea si înțelegerea 
internațională, tinde efectiv la di
minuarea arsenalelor si bugetelor 
militare, urmărește ca fiecare pas 
în direcția dezarmării să nu se 
realizeze în detrimentul vreunui 
stat, să nu micșoreze securitatea 
statelor si cea mondială, ci să asi
gure echilibrul necesar, dar mereu 
în ios. prin diminuarea continuă a 
armamentelor, să netezească dru
mul sore noi măsuri îndreptate 
spre telul final al dezarmării ge
nerale.

Fără a analiza în detaliu propu
nerile prezentate — ziarul nostru 
va face aceasta în cadrul unui 
ciclu de articole distincte — se 
poate aprecia că pornind de la 

turor conflictelor exclusiv pe cale 
pașnică, creșterea rolului opiniei pu
blice mondiale in soluționarea pro
blemelor care privesc pacea și pro
gresul umanității, întărirea responsa
bilității O.N.U. în înfăptuirea dezar
mării.

In document iși găsește loc apre
cierea țării noastre că un obiectiv de 
o asemenea amploare, cum este de
zarmarea generală și completă, poate 
fi realizat numai în cadrul unui pro
ces pe etape, fapt care impune cu 
necesitate adoptarea Ia actuala se
siune a Programului global de dezar
mare. Programul trebuie să prevadă 
priorități, ansamblul de măsuri ce 
vor fi negociate în cadrul unui pro
ces susținut de dezarmare, a cărui 
finalitate o reprezintă dezarmarea 
generală și completă.

Intîlnirea ministrului român 
de externe cu secretarul 

general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23. — La se

diul Națiunilor Unite din New York, 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, s-a întilnit cu se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar.

Desfășurată într-o atmosferă de 
cordialitate, întrevederea a prilejuit 
un schimb de vederi cu privire la 
problemele aflate pe agenda celei 
de-a doua sesiuni speciale a Adună
rii Generale consacrată dezarmării, 
precum și în legătură cu o serie de 
aspecte ale situației internaționale.

în acest cadru, secretarul general 
al O.N.U. a reliefat prezența activă 
a României pe arena mondială, efor
turile sale, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru îmbunătățirea cli
matului internațional, pentru afirma
rea idealurilor de pace și colaborare 
între toate popoarele lumii. A fost 
evidențiată. în acest context, parti
ciparea susținută a țării noastre la 
activitatea forurilor internaționale și, 
in mod deosebit. în cadrul O.N.U.

A fost subliniată, în cursul convor
birii, semnificația deosebită a Apelu
lui poporului român adresat sesiunii 
speciale a Organizației Națiunilor U- 
nite consacrată dezarmării, autentică 
expresie a voinței sale de pace, de 
a se face totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru realizarea dezar
mării, și în primul rind a dezarmării 
nucleare.

Declarații 
în favoarea păcii și bunei 
vecinătăți în Cornul Africii

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu al Etiopiei, 
Mengistu Haile Mariam, a declarat, 
la Addis Abeba, potrivit , agenției 
France Presse, că tara sa este în 
favoarea unei „coexistențe pașnice 
cu Somalia". Dezvoltarea pașnică a 
popoarelor din regiune — a subli
niat vorbitorul — constituie o cerin
ță căreia Etiopia îi acordă o mare 
importantă.

MOGADISCIO 23 (Agerpres). — 
Guvernul somalez a declarat' că este 
gata să accepte deschiderea unui 
dialog constructiv cu Etiopia pentru 
rezolvarea conflictului din Cornul 
Africii — a anunțat, potrivit agen
ției M.A.P. un comunicat al Minis
terului Afacerilor Externe al Soma
liei. Guvernul somalez — adaugă co
municatul — dorește pace, stabilita
te si relații de bună vecinătate în 
Cornul Africii — precizează agenția.

realitățile actuale, de la ceea ce 
este cel mai urgent, programul de
finește ca obiectiv fundamental al 
eforturilor ce se cer depuse în 
acest moment oprirea cursei înar
mărilor și realizarea unor primi 
pași efectivi de dezarmare.

Avîndu-se în vedere că armele 
atomice, prin uriașa lor capacitate 
de ucidere și distrugere reprezintă 
cea mai mare primejdie pentru 
omenire. în programul prezentat de 
România Ia O.N.U. se acordă o 
prioritate absolută dezarmării nu
cleare — ceea ce implică încetarea 
producției de arme nucleare și tre
cerea la reducerea treptată a stocu
rilor existente pină la lichidarea 
lor totală, interzicerea tuturor ar
melor nucleare, a oricărui arma
ment de distrugere In masă. în a- 
cest context, o importanță deose
bită ar avea asumarea de către 
toate statele posesoare de arme nu
cleare a angajamentului ferm de 
a nu folosi primele aceste arme. 
România a salutat acordul dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privitor la înce
perea tratativelor în problemele 
armamentelor strategice și apre
ciază că, luindu-se în considerație 
toate propunerile făcute de cele 
două părți, acționîndu-se cu bună
voință, se poate ajunge la înțele
geri. Totodată, se impune ca cele
lalte state să nu aștepte pasiv re
zultatele tratativelor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A., ci să aducă contribuții 
proprii la promovarea cauzei dezar
mării.

Programul de dezarmare preconi
zat de România include un șir de 
alte măsuri parțiale colaterale, cu 
caracter tranzitoriu, de la îngheța
rea cheltuielilor militare la nivelul 
anului 1982 și trecerea la reducerea 
lor cu 10—15 ta sută pină in 1985 
la diminuarea substanțială a arma
mentelor convenționale și la măsuri 
eficiente pentru creșterea încrede
rii între state, cum ar fi retragerea 
trupelor străine în interiorul gra-

PARIS 23 (Agerpres). — Aflat în 
vizită in Franța, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. loan Avram, 
a avut, miercuri, o întîlnire cu mi
nistrul francez al industriei. Pierre 
Dreyfus. A fost subliniată evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-franceze 
și s-a exprimat dorința reciprocă de 
a le diversifica și dezvolta, in spiri
tul întilnirilor și înțelegerilor con
venite la nivel înalt. Cei doi miniștri 
au analizat posibilitățile actuale și

Colocviu la Roma:

„Cercetări asupra păcii și soluționării 

conflictelor internaționale"
ROMA 23 (Agerpres). — Sub înal

tul patronaj al președintelui Repu
blicii Italiene, Alessandro Pertini, la 
sediul Societății italiene pentru orga
nizațiile internaționale a avut loc un 
colocviu pe tema „Cercetări asupra 
păcii și soluționării conflictelor inter
naționale".

La această manifestare, organizată 
de „Asociația italiană a juriștilor 
pentru apărarea libertății și a dreptu
rilor fundamentale ale omului", și-au

Congresul Frontului Patriei din R. P. Bulgaria

SOFIA 23 (Agerpres). — La 23 
iunie s-a încheiat, la Sofia, Congre
sul al IX-lea al Frontului Patriei 
din R.P. Bulgaria.

A fost examinat și aprobat rapor
tul Consiliului Național al Frontului 
Patriei și s-au ales noile organe de 
conducere. Președinte al Consiliului 
Național al Frontului Patriei a fost 
reales Pencio Kubadinski.

La ședința de închidere a congre
sului. Todor Jivkov. secretar general 
al C.C. al P.C.B.. președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, a 
rostit o cuvîntare. Referindu-se la 
activitatea desfășurată de Frontul

Politica dobînzilor înalte — factor de agravare 
a recesiunii economice în țările occidentale

OTTAWA 23 (Agerpres). — Produ
sul național brut al Canadei, prin
cipalul indicator al activității eco
nomice, a scăzut de la Începutul lui 
1982 într-o rată anuală de 8 la sută, 
a anunțat guvernul de la Ottawa. O 
consecință imediată a acestui anunț 
a fost scăderea, in aceeași zi. a 
cursului dolarului canadian la 77,05 
cenți S.U.A.. cu mult sub nivelul la 
care era cotat pe vremea crizei din 
1929—1933.

Pe de altă parte, rata inflației a 
crescut în Canada, luna trecută, cu 
1,4 la sută, ceea ce se traduce în
tr-un ritm mediu anual de 11,8 la 
sută.

întbH’blât în parlament, ministrul 
canadian al finanțelor, Allan Mac- 
Eachen, a declarat că principala

Program de austeritate în Italia
ROMA 23 (Agerpres). — Miercuri, 

în Camera Deputaților, premierul 
italian, Giovanni Spadolini. a pre
zentat marile linii ale planului gu
vernamental de asanare a finanțelor 
publice — scrie agenția France Presse. 
Obiectivul guvernului este de a re
duce, pină la sfirșitul acestui an. cu 
circa 10 000 miliarde lire, deficitul 
bugetar, care se ridică la 55 000 mi
liarde lire. Chiar și cu această redu
cere, deficitul bugetar va reprezenta 
circa 13 la sută din produsul intern 
brut al Italiei. Pentru a spori încasă
rile șKa acoperi. în felul acesta, o 
parte a deficitului, guvernul preco
nizează, în esență, o majorare a im
pozitelor indirecte. De asemenea, are 
in vedere reducerea substanțială a 
cheltueililor publice, în special in do

nițelOr naționale, desființarea baze
lor militare și asumarea angaja
mentului de a nu se mai disloca 
trupe pe teritoriul altor state.

Un accent deosebit este pus pe 
măsurile privind dezarmarea pe 
continentul nostru, intre care re
nunțarea la amplasarea și dezvolta
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune, retragerea și distrugerea 
celor existente, eliminarea de pe 
continent a tuturor armelor nuclea
re existente — sarcini de cea mai 
stringentă necesitate — convocarea, 
în cadrul reuniunii de la Madrid, 
a Conferinței pentru creșterea în
crederii și dezarmare pe continent, 
crearea de zone denuclearizate. in
clusiv transformarea Balcanilor în
tr-o asemenea zonă.

Un loc însemnat este rezervat ce
rinței de a se renunța definitiv la 
forță și la amenințarea cu forța, de 
a nu se mai recurge în nici o îm
prejurare la calea militară și a se 
rezolva diferendele dintre state ex
clusiv pe căi politice, prin tratative, 
preconizindu-se, între altele, crea
rea unui organism special al O.N.U. 
care să acționeze în direcția orga
nizării tratativelor și soluționării 
problemelor numai pe această cale, 
precum și adoptarea unei „Decla
rații" a O.N.U. în acest sens.

Pronunțindu-se consecvent pen
tru ca măsurile de dezarmare să 
fie puse sub un control strict și 
eficace, țara noastră propune acum 
instituirea. în cadrul O.N.U.. a unui 
organism internațional investit cu 
dreptul de a controla și inspecta 
realizarea măsurilor adoptate.

Avînd permanent in atentie telul 
final — dezarmarea generală și to
tală — România consideră necesar 
ca actuala sesiune specială să 
adopte programul global de dezar
mare — un program cît mai an- 
gajant, care să conțină un ansam
blu de măsuri concrete si substan
țiale de natură să conducă spre 
acest tel.

Potrivit concepției permanent 

de perspectivă pentru adincirea 
cooperării bilaterale și pe terțe piețe 
în domeniul industriei constructoare 
de mașini, precum și in alte sectoare 
ale industriei dintre cele două țări, 
dintre firmele franceze și întreprin
derile românești de resort.

La întîlnire. desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, a participat 
ambasadorul țării noastre în Franța, 
Dumitru Aninoiu.

adus contribuția personalități de sea
mă in domeniul dreptului și al rela
țiilor internaționale.

Un mesaj a fost adresat colocviu
lui de primul ministru Giovanni 
Spadolini.

Cu acest prilej a fost prezentată 
poziția României, concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu in probleme
le păcii, dezarmării și ale soluționă
rii pe calea tratativelor a conflicte
lor internaționale.

Patriei, vorbitorul a arătat că orga
nizația și-a îmbunătățit viata poli
tică și organizatorică, a crescut par
ticiparea ei la îndeplinirea sarcinilor 
economice și sociale, la educarea pa
triotică a poporului, la lupta pentru 
pace și înțelegere reciprocă intre 
popoare — relatează agenția B.T.A.

La congres au fost prezente 55 
de delegații reprezentînd organizații 
similare de peste hotare. Din țara 
noastră a participat o delegație a 
Consiliului Național al F.D.U.S., 
condusă de Mihai Burcă, vicepre
ședinte al consiliului.

cauză a înrăutățirii atît de acute 
a situației economice a țării se dato
rează ratelor ridicate ale dobînzii 
practicate de S.U.A.

BONN 23 (Agerpres). — Diferen
tele dintre dobînzile bancare în vi
goare in R. F. Germania și cele a- 
plicate în alte țări, în particular în 
Statele Unite, au provocat ieșirea a 
11 miliarde mărci vest-germane (4.49 
miliarde de dolari) sub formă de 
capitaluri private din R.F.G. în de
cursul primelor patru luni ale anu
lui — indică raportul lunar al Băn
cii federale — Bundesbank — dat 
publicității miercuri la Frankfurt pe 
Main si . difuzat de agenția D.P.A.

Pe de altă parte, raportul-estimea
ză că economia vest-germană n-a 
depășit încă recesiunea.

meniul asistentei medicale. Primele 
măsuri de austeritate — a relevat 
Spadolini — vor fi luate la începutul 
lunii iulie.

Pe plan social. Italia cunoaște in 
prezent o înrăutățire a situației. Sin
dicatele au hotărit organizarea pen
tru vineri a unei greve generale, in 
semn de protest împotriva deciziei 
patronatului de a denunța unilateral 
acordul privind ajustarea salariilor în 
funcție de scumpirea vieții. Acțiuni 
greviste vor fi organizate în toate 
orașele principale ale Italiei, și în 
special în capitala țării, unde peste 
300 000 de persoane vor lua parte la 
cea mai mare demonstrație organi
zată după acțiunile greviste din 
„toamna fierbinte" a anului 1969 — 
subliniază A.F.P.

promovate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România subliniază și 
cu acest prilej rolul decisiv ce re
vine opiniei publice, popoarelor lu
mii pentru înfăptuirea dezarmării. 
Demonstrațiile tot mai viguroase 
împotriva înarmărilor care au loc 
pe toate meridianele — in rîndul 
cărora se inscriu și viguroasele 
manifestări din țara noastră — 
arată că acțiunea popoarelor 
se dezvoltă ca un factor nou, 
progresist, in eforturile pentru 
apărarea păcii. România relevă 
și cu acest prilej rolul deosebit al 
tineretului — vital interesat în asi
gurarea păcii — precum și al oa
menilor de știință, care cunosc în 
modul cel mai competent riscurile 
înarmărilor și cărora, tocmai de a- 
ceea, le revine răspunderea de a-și 
spune cuvîntul la dezbaterile in 
problema dezarmării.

Progresul dezarmării presupune 
și reclamă creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite — ca
drul adecvat de dezbatere și solu
ționare a problemelor dezarmării 
cu participarea tuturor națiunilor 
— consolidarea și democratizarea în 
continuare a mecanismului de dez
batere și negociere în domeniul 
dezarmării, și propunerile Româ
niei subliniază în mod deosebit a- 
ceste cerințe.

Prezentînd propunerile sale, țara 
noastră se arată gata să conlucreze 
cu celelalte state, in spirit de re
ceptivitate. la examinarea oricăror 
propuneri constructive.

Susținînd în mod ferm inițiative
le toVarășului Nicolae Ceaușescu, 
mandatul încredințat delegației 
noastre, poporul român își exprimă 
încrederea că sesiunea specială se 
va încheia cu rezultate pozitive, 
care să răspundă așteptărilor po
poarelor. să contribuie la înlătu
rarea pericolului războiului si in
staurarea unei păci trainice pe 
pămint.

Ion FINTÎNARU

Lucrările Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tineretului

VIENA 23 (Agerpres). — Lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comitetu
lui consultativ al O.N.U. pentru 
Anul International al Tineretului 
(A.I.T.), prezidate de reprezentan
tul României. tovarășul Nicu 
Ceaușescu. secretar al C.C. al U.T.C., 
au continuat cu examinarea propu
nerilor concrete privind punerea în 
aplicare a programului de măsuri și 
activități ce urmează a fi întreprin
se înaintea si în timpul A.I.T.

Comitetul a decis prin consens, 
să includă in raportul adresat celei 
de-a 37-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. o cuprinzătoare refe
rire la recenta masă rotundă cu 
tema „Tineretul anilor '80“. organi
zată la Costinești. sub auspiciile 
UNESCO, precum și la mesajul a- 
doptat de această importantă sesiu
ne. care a fost difuzat tuturor par- 
ticipantilor la sesiunea Comitetului 
consultativ. De asemenea, la propu
nerea delegației tării noastre, a fost 
adoptată o recomandare prin care 
toate statele sint chemate să treacă 
la constituirea de comitete naționa

Desemnarea noului președinte al Argentinei
BUENOS AIRES 23 (Agerpres) — 

In funcția de președinte al Republi
cii Argentina a fost desemnat de că
tre forțele armate terestre generalul 
în retragere Reynaldo Bignone — 
informează agenția argentiniană de 
presă Telam, citată de agențiile Reu
ter. Associated Press și United Press 
International. El îi succede generalu
lui Leopoldo Galtieri. care a demisio
nat săptărpina trecută.

Comunicatul dat publicității preci
zează că forțele armate terestre își 
asumă singure răspunderea conduce
rii politice a țării, in lipsa unui con
sens al celor trei membri ai juntei 
privind noul șef al statului.

Junta militară — relevă agenția 
Prensa Latina — a anuntat decizia 
sa „unanimă" ca la începutul anului 
1984 să remită puterea unei conduceri 
civile, mentionîndu-se că în perioada 
de tranziție vor fi consultate toate 
sectoarele reprezentative ale popu

Forțele israeliene au reluat operațiunile 
militare în Liban

® Noi victime în rîndul populației civile • A treia reuniune a Co
mitetului de Salvare Națională • Declarațiile președintelui O.E.P.

BEIRUT 23 (Agerpres). — încâl
cind in mod brutal acordul de înce
tare a focului, anuntat la 11 iunie, 
trupele invadatoare israeliene au 
lansat, marți, o acțiune ofensivă îm
potriva forțelor comune palestinia- 
no-progresiste libaneze si a Forței 
Arabe de Descurajare (F.A.D.). si
tuate la 20 kilometri est de Beirut 
— anunță agenția palestiniană de 
informații WAFA. De asemenea, 
cu sprijinul artileriei si al aviației, 
trupele interventioniste au atacat 
pozițiile contingentului sirian din ca
drul F.A.D.. pe șoseaua Beirut — 
Damasc,

în cursul zilei de miercuri, arti
leria israeliană a supus unui intens 
bombardament localitățile Bhamdoun 
si Aley — situate la 15 kilometri est 
de Beirut. Agenția WAFA precizea
ză că trupele agresoare, care au în
cercat să avanseze spre pozițiile pa- 
lestiniano-progresiste libaneze de la 
Aley și Souk Al-Gharb au fost res
pinse. Tirurile de artilerie au fost în
soțite, în tot cursul zilei de miercuri 
de intense bombardamente ale avia
ției israeliene, care s-au extins și asu
pra localității Hammana. S-au înre
gistrat noi victime in rîndurile popu
lației civile.

Forța motorizată de invazie a Is
raelului în Liban, relevă corespon
dentul ziarului britanic ..Times", se 
ridică in prezent la 1 300 de tancuri, 
un număr aproximativ egal de care 
blindate si 12 000 mașini de trans
port si urmărește încercuirea totală 
a Beirutului.

O serie de ambasade din Beirutul 
de vest, au anunțat agențiile de pre
să. și-au încetat activitatea.

în aceste condiții. la Beirut, 
miercuri, a avut loc a treia reuniu
ne a Comitetului de Salvare Națio
nală — C.S.N. — consacrată exami
nării situației create de invazie. A 
participat și trimisul special ameri
can. Philip Habib.

într-o declarație făcută presei, 
Walid Joumblatt, liderul Mișcării Na
ționale Libaneze, membru al C.S.N., 
a subliniat că toate eforturile pen
tru reglementarea situației din tară 
sînt sortite eșecului atît timp cit

ÎNTREVEDERE LA BERLIN. 
I Oskar Fischer, ministrul de exter

ne al R.D. Germane, l-a primit pe 
Constantin Oancea. adjunct al mi- 

I nistrului de externe al României.
Au fost evidențiate cu satisfacție 
rezultatele obținute în dezvoltarea 
fructuoasă pe multiple planuri a 
colaborării bilaterale, in conformi- 

I tate cu înțelegerile și hotărîrile 
adoptate la întilnirile dintre con- 

I ducătorii de partid și de stat ai
României și R.D. Germane. în zi
lele de 21—22 iunie. Constantin 

I Oancea a avut la Berlin consultări 
cu Herbert Krolikowski, secretar de 
stat, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D. Germane, 

I în probleme de interes comun.
SESIUNEA CONFERINȚEI IN

TERNAȚIONALE A MUNCII s-a 
I încheiat la Geneva. Participanții au 

examinat o gamă largă de proble
me referitoare la viața socială și 

I situația în domeniul muncii din 
cele 147 de state membre ale Orga
nizației Internaționale a Muncii.

IDin partea țării noastre, la sesiune 
a participat o delegație condusă 
de Maxim Berghianu, ministrul 
muncii.

I BILANȚ. în ședința comună a 
Camerei Poporului și a Camerei
Națiunilor ale Adunării Federale a 

IR.S. Cehoslovace, care s-a desfășu
rat la Praga. a fost aprobat în una
nimitate bilanțul federației pe anul 

DIN CULISELE SPIONAJULUI INDUSTRIAL. Ministerul Justiției al j 
I S.U.A. a acuzat 19 angajați ai firmelor nipone „Hitachi" și „Mitsubishi", | 
I specializate în electronică, de practicarea spionajului industrial. Potrivit

celor afirmate de oficialitățile americane, persoanele in cauză au vărsat I 
un total de 648 000 dolari unui agent „camuflat" al F.B.I., cerlndu-i să 
sustragă documente confidențiale ale companiei „I.B.M.". Directorul F.B.I.

I William Webster, a anunțat că șase persoane au fost arestate in statul • 
California, că in Japonia au fost emise mandate de arestare impotriva I 
altor 12 persoane, acuzate de a fi transportat articole furate din S.U.A. I 
in Japonia, și că o a 19-a persoană a fost pusă sub urmărire sub acuzația 
de a fi primit documente furate.

le pentru pregătirea corespunzătoare 
a manifestărilor prilejuite de A.I.T;

Comitetul consultativ a adoptat o 
serie de recomandări, in spiritul re
zoluției initiate de România, la re
centa sesiune a Consiliului Econo
mic si Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). 
privind îmbunătățirea colaborării în 
domeniul problematicii tineretului, 
la nivelul ansamblului sistemului 
Națiunilor Unite si a activităților de 
informare a opiniei publice asupra 
rolului și semnificației Anului Inter
national al Tineretului.

La propunerea unui grup de dele
gați. intre care si din România. Co
mitetul consultativ a recomandat 
Adunării Generale a O.N.U. lansarea 
unei campanii mondiale privind 
plantarea de arbori cu prilejul A.I.T. 
si organizarea unei ample acțiuni de 
ocrotire a mediului înconjurător, cu 
participarea nemijlocită a tinere
tului.

Comitetul consultativ examinează 
si alte propuneri referitoare la pre
gătirea și marcarea, in 1985. a Anu
lui International al Tineretului.

lației. in vederea întocmirii unui plan 
politic, economic și social valabil pină 
la transferarea puterii.

★
în ultimele 24 de ore, la Buenos 

Aires au fost anunțate o serie de 
demisii . din funcții guvernamentale, 
mai ales din rindul reprezentanților 
marinei și aviației argentiniene — 
forțe care s-au pronunțat pentru 
desemnarea unui președinte civil in 
funcția supremă a statului argenti
nian — transmite agenția E.F.E. 
Printre cei care și-au prezentat de
misia se află generalul Jose Miret, 
ministrul planului, viceamiralul 
Carlos Lacosta, ministrul pentru ac
țiuni sociale, generalul Julio Porche, 
ministrul muncii, și adjuncții lor. 
Statul Major al armatei de uscat s-a 
reunit de urgență pentru a analiz1 
consecințele retragerii reprezer^ 
ților marinei și aviației din gi.
— relatează E.F.E.

încetarea focului nu este efectivă. 
„Refuz să particip la o asemenea 
reglementare sub amenințarea tancu
rilor si a avioanelor israeliene" — 
a precizat Joumblatt.

★
Fresedintele Libanului. Elias Sar

kis. l-a primit pe ministrul cubanez 
al afacerilor externe. Isidoro Mal- 
mierca. care i-a transmis un mesaj 
din partea șefului statului si gu
vernului cubanez. Fidel Castro Ruz, 
care este si președintele în exer
cițiu al Mișcării de nealiniere.

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.). Yasser Arafat, l-a 
primit, miercuri, la Beirut, pe mi
nistrul cubanez al relațiilor externe. 
Isidoro Malmierca. — relatează a- 
gentia Prensa Latina — care a trans
mis. din partea lui Fidel Castro, pre
ședinte în exercițiu al Mișcării ță
rilor nealiniate, un mesaj de soli
daritate cu cauza popoarelor pales
tinian si libanez, victime ale agre
siunii israeliene.

Yasser Arafat a prezentat aspecte 
ale ultimelor evenimente din Liban, 
arătind că forța agresoare israelia
nă a atacat, marți, cu foc combi
nat de artilerie terestră și marină, 
secondat de masive bombardamente 
aeriene, taberele de refugiati pales
tinieni de la Sabra. Fakhani. Ch< 
țila. Bourj Barajne, ca și zone din 
jurul aeroportului și centrului capi
talei libaneze. în prezent, numărul 
victimelor agresiunii israeliene se 
estimează la 30 000 morți si răniți, 
10 000 dispăruți. 800 000 persoane 
care și-au părăsit căminele. 32 lo
calități libaneze distruse. 14 tabere 
de refugiati palestinieni rase de pe 
suprafața pâmintului. trei orașe li
baneze distruse, iar serviciile de a- 
limentare cu apă și electricitate ale 
orașelor — grav avariate, a arătat 
Yasser Arafat. EI a sugerat ca o co
misie a O.N.U. să investigheze la 
fata locului crimele comise de a - 
gresorul israelian în Liban, să de
nunțe genocidul comis și să ajute la 
oprirea acestui război.

1981. Relevînd importanta realizării 
unui buget echilibrat ca parte com
ponentă a eforturilor pentru creș- I 
terea eficientei economice națio- 
nale, ministrul finanțelor, Leopold . 
Ler. a subliniat necesitatea unor 
relații financiare echilibrate cu I 
străinătatea,

CONVORBIRI CHINO-PORTU- I 
GHEZE. Primul ministru al Portu- ' 
galiei. Francisco Pinto Balsemao, 
l-a primit la Lisabona pe Huang I 
Hua, consilier de stat și ministru al | 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
aflat într-o vizită oficială in Por- I 
tugalia. Au fost abordate chestiuni 
ale relațiilor bilaterale și aspecte 1 
ale situației politice internaționale, i 
Ministrul chinez a conferit, de ase
menea, cu Mario Soares, secretar l 
general al Partidului Socialist Por
tughez.

PROIECTUL DE BUGET AL AD- ' 
MINISTRAȚIEI S.U.A. pentru anul . 
fiscal 1983 a fost aprobat de Came- I 
ra Reprezentanților cu 210 voturi | 
pentru și 208 contra. Proiectul pre
vede cheltuieli totale de 770 mili- I 
arde dolari, un deficit antecalculat | 
de 103,9 miliarde dolari, sporirea * 
încasărilor realizate din noi impo- . 
zite — cu 21 miliarde dolari, pre
cum și reducerea cu 12 miliarde I 
dolari a cheltuielilor pentru pro
gramele interne, în timp ce cheltu- I 
ielile militare cresc cu 7 la sută în 
termeni reali.
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